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1 FORORD
Nytt dobbeltspor på Østfoldbanen er en del av InterCity-satsingen på Østlandet. Satsingen skal gi de
reisende kortere reisetid og flere avganger på Østfoldbanen, Vestfoldbanen, Dovrebanen og
Ringeriksbanen. Det er også et mål at satsingen skal bidra til en ønsket by- og sentrumsutvikling ved
at stasjonene plasseres så sentralt som mulig. Dette muliggjør fortetting rundt stasjonene og at flere
kan benytte kollektivtransport til sine daglige reiser. [1]
IC-strekningen i Østfold er delt i flere parseller:
Strekning
Sandbukta–Moss–
Såstad
Haug–Kjevelsrød
Kjevelsrød–Seut
Seut–Rolvsøy

Rolvsøy–Klavestad

Hva inngår
Nytt dobbeltspor
Ny Moss stasjon
Nytt dobbeltspor
Ny Råde stasjon
Nytt dobbeltspor
Nytt dobbeltspor
Ny Fredrikstad stasjon på Grønli
Ny trase rv. 110 Simo–St. Croix
Nytt dobbeltspor.
Ny Sarpsborg stasjon
Ny bru over Glomma (fv. 118)
Ny trase for fv. 111

Sted
Moss og Rygge

Plannivå
Bygging

Råde og Fredrikstad

Kommunedelplan

Fredrikstad
Fredrikstad

Kommunedelplan
Kommunedelplan

Fredrikstad og
Sarpsborg

Kommunedelplan

Mellom Klavestad og Halden er det ikke satt i gang planarbeid.
Utvidelse av rv. 110 fra to til fire felt på strekningen Simo–St. Croix er et prioritert prosjekt i Bypakke
Nedre Glomma. Prosjektet skal følge bypakkemålene med å overføre trafikk fra sentrumsgater til
hovedvegnettet og bygge opp under god byutvikling.
Bane NOR og Statens vegvesen har med bakgrunn i dette igangsatt arbeid med felles kommunedelplan med nytt dobbeltspor på strekningen Seut–Rolvsøy, inkludert ny stasjon på Grønli og ny rv. 110
på strekningen Simo–St. Croix. Tiltaket ligger i sin helhet i Fredrikstad kommune. Vedtak av
kommunedelplan sikrer arealene som er nødvendig for å etablere tiltaket. Den består av en
planbeskrivelse med konsekvensutredninger, plankart og planbestemmelser. I planprosessene
foreligger flere alternativer, og gjennom vedtak av kommunedelplanen velges alternativ.
Denne rapporten er teknisk hovedplan for prosjektet. Planen beskriver tekniske løsninger for de ulike
alternativene for ny bane og veg, og dokumenterer gjennomførbarheten ved disse. Planen sammenfatter resultatet av prosjektering og en rekke fagrapporter. I tillegg omtales mål og prosjektspesifikke
føringer. Hensikten er at rapporten skal danne grunnlaget for Bane NORs og Statens vegvesens
analyser og vurderinger av alternativene, slik at de kan komme med en anbefaling.
Rådgivere for hovedplanarbeidet og konsekvensutredningen har vært konsulentgruppen 2G
bestående av COWI AS og Multiconsult Norge AS, med LPO arkitekter og NIKU (Norsk institutt for
kulturminneforskning) som underkonsulenter.
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2 SAMMENDRAG
2.1

Innledning

Bane NOR og Statens vegvesen utarbeider felles kommunedelplan for nytt dobbeltspor på strekningen Seut–Rolvsøy med ny jernbanestasjon på Grønli og ny rv. 110 på strekningen Simo–St. Croix.
Tiltaket ligger i sin helhet i Fredrikstad kommune. Samtidig planlegges nytt dobbeltspor Rolvsøy–
Klavestad, med tilhørende vegtiltak i Sarpsborg, slik at det blir et sammenhengende dobbeltspor fra
Fredrikstad til Sarpsborg.
Denne rapporten er teknisk hovedplan for prosjektet. Planen beskriver tekniske løsninger for de ulike
alternativene for ny bane og veg, og dokumenterer gjennomførbarheten ved disse. I tillegg omtales
mål og prosjektspesifikke føringer.

2.2

Mål, føringer og krav

Flere dokumenter ligger til grunn for de løsninger som er foreslått. Her inngår konseptdokumentet
som er et strategisk dokument for InterCity der de overordnede målene fra konseptvalgutredningen
er brutt videre ned og beskrevet. Teknisk designbasis er en felles plattform som sikrer at InterCityprosjektene tar sine beslutninger på samme grunnlag, og forenkler beslutningsprosessen i tilfeller der
teknisk regelverk enten beskriver flere alternativer for tekniske løsninger, eller ikke er dekkende.
Strategisk rammeverk for stoppesteder er en beskrivelse av standardiserte løsninger og
beslutningsprosesser for teknologiske valg. For knutepunkt er også planveileder for byområder og
knutepunkter og stasjonshåndboka viktig. Utbyggingsstrategien er både basert på overordnede
føringer gitt av regjeringen og føringer i gjeldende dokumenter fra Bane NOR. Detaljerte krav finnes i
Statens vegvesens håndbøker og Bane NORs tekniske regelverk. Til sist gir Bypakke Nedre
Glomma krav og føringer, samt evalueringsrapporten fra parallelloppdraget for knutepunktet i
Fredrikstad som gir føringer for ny stasjon på Grønli.
Vurdering av måloppnåelse og Bane NOR og Statens vegvesen sin anbefaling av alternativ fremgår i
eget dokument, kalt Notat måloppnåelse og anbefaling.

2.3

Overordnet beskrivelse av tiltaket

2.3.1 Innledning
Strekningen er delt inn i to med skille i Kiæråsen. Det er to alternativer for bane på både delstrekningen Seut–Kiæråsen og Kiæråsen–Rolvsøy, disse kan kombineres uavhengig av hverandre.
På delstrekningen Seut–Kiæråsen inngår ny stasjon/knutepunkt på Grønli og vegprosjektet for utvidelse av rv.110 til fire felt mellom Simo og St. Croix. Det er utarbeidet tre alternativer for rv. 110 mellom
Veumveien og Brochs gate. Det er utredet fire ulike kombinasjoner av veg og bane på strekningen.
På delstrekningen Seut–Kiæråsen er det følgende alternativer:
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)
Mellom Kiæråsen og Rolvsøy er det to banealternativer, alternativ 2a og alternativ 4a.
Figur 2–1 viser banealternativene på strekningen, mens alternativene for ny rv. 110 vises i figur 2–2.
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Figur 2–1: Banealternativer på strekningen Seut–Rolvsøy. Grå ramme viser området hvor det er
utredet ulike vegalternativer, se i figur 2–2 på neste side
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Figur 2–2: Alternativer for veg og bane gjennom Fredrikstad sentrum. Banealternativ 2a (lys
rosa) er kombinert kun med vegalternativ 1, mens banealternativ 6b (rød) er kombinert med alle
tre vegalternativer

2.3.2 Nytt knutepunkt
Ny Fredrikstad stasjon er plassert på Grønli mellom St. Hansfjellet og Grønlifjellet for alle alternativer.
Alternativene har samme reisetorgfunksjoner og bygger på samme konsept. I det nye stasjonsområdet vil spor og plattformer ligge delvis åpent under fremtidig terrengnivå (i betongtrau), med
reisetorg og kollektivgate på lokk over plattformområdet.
De tre vegalternativer for rv. 110 er ulike forbi nye Fredrikstad stasjon. Vegalternativ 1 legger trafikken
utenom kollektivknutepunktet i tunnel under Brattliparken, vegalternativ 2 legger trafikken under
bakken forbi knutepunktet, og i vegalternativ 3 går rv. 110 i dagen forbi knutepunktet. I alle alternativene legges ny fv. 109 / rv. 110 langs Grønlifjellet, og det etableres kollektivgate over plattformområdet
omtrent i samme horisontale trasé som dagens fv. 109. Vertikalt er kollektivgata lagt høyere slik at det
er planskilt krysning av plattformområdet.
Grønliområdet har en strategisk plassering i byen med nærhet til sentrum, god kollektivtilknytning
mellom stasjonen og bussruter i regionen og et godt potensiale for arealer til ny sentrumsbebyggelse.
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Figur 2–3: Konsept for Fredrikstad stasjon og knutepunkt på Grønli (basert på alternativ 6b + 1)
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Seut–Kiæråsen
Alternativ 6b + 1 (banealternativ 6b i kombinasjon med vegalternativ 1)

Figur 2–4: Alternativ 6b + 1

2.4.1.1 Banealternativ 6b Seut–Kiæråsen
Traseen starter på Seut og fortsetter i en tosidig skjæring gjennom Trosviktoppen litt nordøst for
dagens jernbane. Nord for Trosviktoppen er dimensjonerende hastighet lik 180 km/t, mens den fra og
med horisontalkurven (R800 meter) ved Trosviktoppen og videre inn mot og gjennom ny Fredrikstad
stasjon er 130 km/t. Ny bru bygges over Onsøyveien. Herfra ligger sporene inn mot Merkurbanen 3-4
meter over eksisterende terreng, hvilket tilsvarer cirka 1,5-2,5 meter over eksisterende spor.
Fra Merkurbanen og kryssingen av Veumbekken føres traseen på nye bruer over Veumveien. Like før
Veumveien øker sporavstanden, og jernbanen føres på to enkeltsporede bruer over vegen. Videre går
alternativene i skjæring i Frydenbergfjellet og deretter i et betongtrau inn mot St. Hansfjellet. Vest for
St. Hansfjellet ligger et uttrekksspor. Gjennom St. Hansfjellet etableres det tre tunneler, hvorav den
midterste er dobbeltsporet, og de på hver side er enkeltsporet. Tunnelene er ca. 260 meter lange.
Plattformområdet ligger i horisontalkurve med minimumsradius lik 2000 meter. Stasjonen har fire spor
med to mellomplattformer på 350 meter.
Stasjonsområdet blir liggende i et stort betongtrau, delvis overdekket av lokk, mellom St. Hansfjellet
og Grønlifjellet, og med SOK på ca. kote +2,5. Til sammenlikning ligger dagens jernbanelinje med
SOK på ca. kote 10 i dette området. Traseen legges tett opp mot Freskoveien slik at det kun er plass
til reisetorgfunksjoner mellom stasjonen og kjørevegen. Toppen på lokket tilpasses eksisterende
høyder for dette området. På sørsiden av stasjonen ligger eksisterende terreng noe lavere, slik at det
blir noe fyllinger mot Steffensjordet og Glemmen kirkegård.
Ut fra stasjonsområdet føres sporene i tunnel gjennom Grønlifjellet og Kiæråsen. Først i en horisontalkurve med dimensjonerende hastighet lik 100 km/t, deretter er dimensjonerende hastighet lik 200
km/t. I Bydalen vil det bli behov for en betongtunnel på grunn av manglende bergoverdekning. Det
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fylles masser over betongtunnelen etter at den er etablert. Tunnelen er ca. 820 meter på denne
delstrekningen. Ved kombinasjon med bane 2a på neste strekning blir samlet tunnellengde ca. 2760
meter. Ved kombinasjon med 4a blir det 3700 meter med sammenhengende tunnel.

Figur 2–5: Alternativ 6b + 1 sett fra Grønlifjell i retning St. Hansfjellet. Mulige fremtidige
utviklingsområder med lysebrunt

2.4.1.2 Vegalternativ 1 (koblet med banealternativ 6b)
Utvidelse av rv. 110 fra to til fire felt starter litt vest for Simo-rundkjøringen for å tilpasse ny firefelts veg
fra Ørebekk til Simo. Vegen får et tverrprofil på 16 meter og fartsgrense 60 km/t. For å få best mulig
trafikkavvikling med kryss i plan, er det valgt rundkjøringer. Disse har en diameter på 45 meter.
Rundkjøringen ved Simo utvides utover arealet for eksisterende jernbane, og vegutvidelsen videre
sørøstover er lagt på arealet for eksisterende jernbane. Over Onsøyveien utvides dagens kulvert.
Rv.110 mot sentrum går i eksisterende trasé forbi Merkurbanen og gravlunden og frem til Veumveien.
Utvidelse av vegen skjer mot nord slik at gravlunden ikke blir berørt. Vegen vil ligge omtrent like høyt
som dagens veg, men lavere enn den nye jernbanelinja. Rv. 110 kobles til Veumveien i ny rundkjøring
som ligger omtrent på dagens terreng.
Fra Veumveien legges rv. 110 i tunnel under Brattliparken som omkjøringsveg rundt ny stasjon.
Tunnelen har to løp og er ca. 760 meter lang. Mellom Frydenbergfjellet og Brattliparken etableres en
betongtunnel som fylles over til nivå med eksisterende terreng. Vegtunnelen kommer ut under
Traraveien i øst og kobles til fv. 109 i en ny rundkjøring ved Glemmen videregående skole.
Eksisterende vegtunnel for rv.110 er foreslått som gang- og sykkeltunnel for å få en rask forbindelse
gjennom St. Hansfjellet. Det er i tillegg lagt til rette for gang- og sykkelveg langs Glemmengata ved
Trara skole for de som ikke ønsker å sykle/gå igjennom tunnelen.
Ny rv. 110 går så fra rundkjøringen ved Glemmen videregående skole langs Grønlifjellet over den nye
jernbanestasjonen til rundkjøring ved Dammyr. Traseen går videre nord for Apenesfjellet. Fra rundkjøring ved St. Croix mot Fredrikstadbrua heves rv. 110 der dagens veg går under eksisterende jernbanebru. Rundkjøringen ved St. Croix er senket ca. én meter lavere enn dagens rundkjøring og er
utvidet til diameter 45 meter inn over området for dagens bensinstasjon. Gang- og sykkelvegsystemet
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er hevet over rundkjøringen. Her er imidlertid en løsningen med å senke gang- og sykkelvegsystemet
under rundkjøringen også mulig (som beskrevet for alt. 2 og 3).
Gang- og sykkelveger langs rv. 110, fv. 109 og kollektivgata er planlagt med bredde fem meter fra
Simo til St. Croix. Gang- og sykkelveger og standard fortau langs øvrige veger er planlagt med bredde
tre meter. Underganger for gående og syklende er planlagt med innvendig bredde seks meter og
frihøyde minimum 3,1 meter. Gangbruer har totalbredde seks meter inklusiv kantdragere med
rekkverk. Dette gjelder alle alternativer.

2.4.2

Alternativ 6b + 2 (banealternativ 6b i kombinasjon med vegalternativ 2)

Figur 2–6: Alternativ 6b + 2
Jernbane i dette alternativet er tilsvarende som for alternativ 6b + 1.
Vegalternativ 2 er tilsvarende som vegalternativ 1 mellom Simo og Veumveien, men er ikke like mye
senket i kryssområdet med Veumveien som for vegalternativ 1. Veumveien ligger i dette alternativet
litt høyere.
Fra Veumveien går alternativet opp til nivå med eksisterende rv. 110 og videre i bergtunnel gjennom
St. Hansfjellet og under nytt stasjonsområde i betongtunnel. Vegtunnelen har to løp og er totalt 410
meter lang. Det nye tunnelløpet etableres nord for eksisterende vegtunnel der hvor dagens
jernbanetunnel går.
Vegtunnelen kommer ut i øst og kobles til fv. 109 i en ny rundkjøring ved Grønli. Rv. 110 ligger i
betongtunnel langs størstedelen av stasjonsområdet. Høyden på betongtunnelen er styrt av at fv. 109
må føres over stasjonsområdet ved Grønlifjell, før den og rv. 110 kobles sammen i en rundkjøring.
Dette medfører at selv med maksimal stigning for rv. 110, vil taket i betongtunnelen for riksvegen
måtte ligge høyere enn lokk over spor ved kollektivgata. Dette vil igjen føre til en betydelig oppfylling
ved Steffensjordet for å få en mest mulig naturlig overgang til bygulvet ned mot sentrum.
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Dette vegalternativet er vist med gang- og sykkelveger under St. Croix-krysset. Rv. 110 heves litt i
forhold til dagens gateløp.

Figur 2–7: Stasjonsområdet med kollektivgate, alternativ 6b + 2

2.4.3

Alternativ 6b + 3 (banealternativ 6b i kombinasjon med vegalternativ 3)

Figur 2–8: Alternativ 6b + 3

InterCity-prosjektet
Østfoldbanen

Dobbeltspor Seut–Rolvsøy
Rv. 110 Simo–St. Croix
Teknisk hovedplan

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

13 av 206
ICP-16-A-25037
02A
25.03.2019

Jernbane i dette alternativet er tilsvarende som for alternativ 6b + 1 og 6b + 2.
Vegalternativ 3 er med ett unntak tilsvarende som alternativ 2. Forskjellen er knyttet til partiet mellom
St. Hans- og Grønlifjellet. Her føres rv. 110 høyere opp i terrenget slik at den går i åpen trase uten
betongtunnel langs størstedelen av stasjonsområdet. Løsningen i 6b + 3 medfører noe mindre
oppfylling ved Steffensjordet, og en plankryssing av rv. 110 for gang-, sykkel- og kollektivtrafikk.
Også 6b + 3 har en lokkløsning ved Glemmengata som sikrer planfri kryssing, og også i dette
alternativet er det reisetorgatkomst fra lokket og ned til plattformene i dette området.
Vegalternativ 3 har kryssing i plan med kollektivgata.

Figur 2–9: Stasjonsområdet med kollektivgate, alternativ 6b + 3
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Alternativ 2a + 1 (banealternativ 2a i kombinasjon med vegalternativ 1)

Figur 2–10: Alternativ 2a + 1

2.4.4.1 Banealternativ 2a
Banealternativ 2a er tilsvarende som alternativ 6b mellom Simo og Veumveien. Videre inn mot
stasjonsområdet er 2a lagt lenger sør og høyere i terrenget enn 6b. Som følge av justert horisontalgeometri over Veumveien er rettlinjepartiet langt nok til å få plass til en sporsløyfe ved Merkurbanen.
Det medfører at banealternativ 2a har de ytterste sporsløyfene plassert nærmere ny Fredrikstad
stasjon.
Gjennom St. Hansfjellet blir det som for alternativ 6b etablert to enkeltsportunneler og ett mellomliggende dobbeltspor-tunnelløp. Alternativ 2a ligger imidlertid noe lenger sør, slik at det søndre
enkeltsporløpet går i samme trase som dagens jernbanetunnel. Dette innebærer en utstrossing av
eksisterende jernbanetunnel. Dette, sammen med at stasjon bygges delvis ut over dagens spor på
Grønli, medfører at ny stasjon må bygges i to etapper. Først med to spor til plattform som settes i drift
før resterende del av stasjonen kan bygges ferdig. Plattformene blir liggende helt inntil tunnelpåhugg
for St. Hansfjellet.
Fra St. Hansfjellet til Grønlifjellet ligger SOK i stasjonsområdet på kote 4,5, ca. to meter høyere og litt
lenger sør enn alternativ 6b. Dette medfører at lokket over stasjonen blir liggende høyere over
eksisterende terreng og det blir større utfordringer med terrengtilpassing mot sideterrenget på begge
sider av stasjonen. Konstruksjonen i 2a får noe mindre oppdrift enn i 6b, og dermed noe mindre
dimensjoner under bakken.
Alternativ 2a + 1 har en sportrase som åpner opp for å ha bebyggelse mellom Freskoveien og
stasjonsområdet, enten som ny bebyggelse som vist i tegningsgrunnlaget, eller eventuelt ved å
bevare noe av den eksisterende bebyggelsen.
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Dimensjonerende hastighet for alternativ 2a er lik som for alternativ 6b. Det vil si fra og med horisontalkurven ved Trosviktoppen til og med plattformområdet er det 130 km/t og i horisontalkurven under
Grønlifjellet og videre mot Kiæråsen er det 100 km/t.

2.4.4.2 Vegalternativ 1 (koblet med banealternativ 2a)
Hovedvegen på denne strekningen er lik vegalternativ 1 beskrevet for alternativ 6b + 1, men høyden
er noe forskjellig siden banealternativ 2a ligger høyere i terrenget mellom Frydenbergfjellet og
Grønlifjellet. Dette gir størst utslag ved knutepunktet der både rv. 110 og kollektivgaten må heves noe
mer for å komme over stasjonen som ligger ca. 2 meter høyere for 2a-alternativet sammenliknet med
6b.

Figur 2–11: Alternativ 2a + 1 sett fra Grønlifjell i retning St. Hansfjellet. Mulige fremtidige
utviklingsområder med lysebrunt

2.4.5 Forskjeller i funksjonalitet og løsninger, Seut–Kiæråsen
Tabell 2-1 oppsummerer nøkkeldata for alternativene på denne strekningen.
Jernbaneteknisk er det små forskjeller mellom alternativene på strekningen. De er iht. til teknisk
regelverk og teknisk designbasis, men 2a har avvik knyttet til avstand mellom stokkskinneskjøt og
avstand mellom spormidt og søyle.
For vegalternativ 1 er ny rv. 110 ca. 400 meter lenger enn alternativ 2 og 3, mens fv. 109 er ca. 280
meter kortere. Alle vegalternativer har tunnel, men alt. 1 har tunnel over 500 meter. Dette krever
ekstra utrustning i tunnel mtp. sikkerhet.
Sporplanen for Fredrikstad stasjon er iht. konseptdokumentet for begge alternativer (2a og 6b), og kan
dermed anses å ha tilsvarende måloppnåelser for pålitelig tilbud, frekvens og kapasitet.
For knutepunktet er det ingen store forskjeller i funksjonalitet akkurat på selve stasjonen, men de ulike
kombinasjonene av bane og vei gir noen forskjeller, spesielt med tanke på tilgjengelighet og
påvirkning på arealene rundt. For 6b + 1 og 2a + 1, der rv. 110 kobles til fv.109 nord for stasjonen, vil
det bli en enklere forbindelse mellom eksisterende sentrum og stasjonen, sammenliknet med
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vegalternativ 2 og 3. Ny sentrumsbebyggelse kan legges tettere inn mot stasjonen når rv. 110 fjernes.
Alternativ 6b + 1 og 2a + 1 kan med det skape mer sammenhengende bystruktur og mer skjermede
torg og lokalgater ved stasjonen. 2a + 1 er i stor grad lik 6b + 1 men skiller seg ut ved å ligge høyere i
terrenget og noe lenger sør. Plassering i høyde gjør at det må fylles opp mer på sidene av stasjonen
for å møte sideterrenget. Slik det er løst nå vil dette medføre noe mer oppfylling fra stasjonen og ned
mot og langsmed kirkegården. Dette vil også gjelde for 6b +2 ettersom kulvert for veialternativ 2
langsmed sørsiden av stasjonen vil måtte ligge høyt i terrenget for å få akseptable stigningsforhold på
rv. 110 og fv. 109. 6b + 3 vil i mindre grad gi oppfylling fra stasjonen, sammenliknet med 6b + 2, men
er det eneste alternativet som har lysregulert kryssing av rv. 110 med kollektivgaten og gang- og
sykkelveier fra/til stasjonen i plan. Det innebærer at gående og syklende må vente på signal for
kryssing av rv. 110. Dette får også betydning for plassering av bussholdeplasser. For å gi plass til
kryssing ved signal er det bare plass til én holdeplass i hver retning ved hovedreisetorget. Øvrige
holdeplasser er plassert ved Glemmen vgs. for 6b + 3.
Konstruksjonsmessig er alternativene for bane noe forskjellig når det gjelder mengder betong. Her har
banealternativ 2a noe mindre betongvolum enn 6b grunnet noe mindre behov for betong i vanntett
trau for stasjonen som har noe mindre oppdrift ettersom den ligger litt høyere i terrenget.
Vegalternativ 3 og 2 har betydelig lavere betongvolum enn vegalternativ 1 grunnet lang tunnel for
sistnevnte. Dette medfører at alt. 6b + 1 har de største konstruksjonsvolumene.
Alle alternativer har utfordringer knyttet til krevende grunnforhold. Bane 2a har noe mindre behov for
kalksement-stabilisering og mindre spunt siden det ligger høyere, men er likevel vurdert noe mer
krevende bl.a. på grunn av nærhet til dagens bane. Alt 6b har større gravedybder i områder med høyt
grunnvannstrykk.
Alle alternativer har store masseoverskudd, men det er liten forskjell på alternativene. En del overskuddsmasser er foreslått plassert i det nedlagte pukkverket i Kiæråsen. Disponering av resten av
massene er ikke bestemt.
Hovedutfordringene på VA-omlegginger er omtrent like for alle alternativene. Tre store
overvannsanlegg (Veumbekken, Bjørndalen og Rolvsøyveien) krysses av nytt dobbeltspor mellom
Seut og Kjæråsen. Av disse er overvannsledning i Rolvsøyveien mest krevende grunnet store
dimensjoner (2 meter i diameter).
Alle alternativer har en totalt anslått byggetid på 8½ år. Banealternativ 6b kan åpne hele stasjonen
etter 5½ år, mens 2a åpner halve stasjonen etter 5½ år og resten etter 8 år. For 2a vil resten av
stasjonen ferdigstilles og bygges samtidig med at halve stasjonene er tatt i bruk. Dette gir ca. 2 år med
anleggsarbeid (med sprengning) ved stasjon i drift. Dette vil være en ulempe for togfremføringen,
anleggsarbeidet og vil gi ulemper for brukere.
Miljømessig har bane 6b noe større CO2-utslipp (ca. 10 % mer enn 2a). Hovedårsaken til det er større
behov for kalksement-stabilisering. For veg har alt. 1 16 % høyre utslipp enn alt 3 og 14 % høyere
utslipp en alt. 2, noe som kommer av stort behov for betong til tunnelen under Brattliparken, og
massetransport knyttet til etablering av denne.
Alle alternativer medfører at et stort antall bygninger må rives. Alternativ 6b + 1 kommer dårligst ut.
For støy er dette alternativet det beste, men forskjellen på alternativene er liten.
Alt. 2a det dyreste banealternativet, mens veg 1 er det dyreste vegalternativet. 2a + 1 kommer derfor
ut med høyest kostnad. Det er ca. 15 % dyrere enn 6b + 2 og 6b + 3. Alt. 6b + 1 havner i en
mellomstilling.
Det er identifisert få avvik/fravik i prosjektet. Normalprofiler er basert på teknisk designbasis. I
fjelltunneler i St. Hansfjellet og Grønlifjellet er bergstabbene mellom tunnelløpene gjort så smale som
mulig. Det er derfor benyttet minste tunnelprofil iht. teknisk regelverk her. Ved stabilitetsvurderinger for
dagens bane i utbyggingsfase/midlertidig fase er lagt til grunn en alfa-faktor lik 1, noe som er et avvik
fra teknisk regelverk. Om dette ikke aksepteres vil det bli behov for langt mer omfattende geotekniske
sikringstiltak enn det som er lagt til grunn. Maksimal stigning på 5 % er benyttet på gang- og
sykkelveger for universell utforming, men ved kryssinger av rv. 110 og jernbane er det benyttet
stigning opp mot 7 % for å få løsninger som kan tilpasses omgivelsene.
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Alt. 6b + 2

3099 m

Alt. 6b + 3

3077 m
3040 m

2910 m

rv. 110: 2890 m
fv. 109: 150 m

rv. 110: 2480 m
fv. 109: 430 m

Lengde
Veg

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:
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Lengde tunnel
(inngår i trasélengde)

Bane

Betongtunnel inkluderer alle betongkonstruksjoner under
bakkenivå (også
stasjon)

Veg

Punktlighet, regularitet, reisetid,
kapasitet,
frekvens

Bane

Plattform

Bane

To plattformer, 350 meter lange, 12 meter brede, fire spor til plattform

Minimumshastighet, radier

Bane

100 km/t,Rmin 625 m

Maksimal stigning/fall, minste
vertikal radius

Bane

12,5 ‰, Rmin 10 000 m

Sporvekselstørrelse

Bane

Teknisk hus

Bane

Tre tekniske hus. Ingen forskjell mellom alternativene.

Signalanlegg

Bane

ERTMS. Ingen forskjell mellom alternativene

KL-anlegg

Bane

KL-System 25. Ingen forskjell mellom alternativene

Tele

Bane

Ingen forskjell mellom alternativene

Sporarrangement

Bane

Vegklasse

Veg

Kryssløsninger

1144 m
976 m bergtunnel
168 m betongtunnel

780 m

Veg

Bane

Knutepunkt
(funksjonalitet)

1158 m
988 m bergtunnel
170 m betongtunnel

Veg

370 m bergtunnel
360 m betongtunnel

760 m

400 m

260 m

400 m bergtunnel
360 m betongtunnel

140 m bergtunnel
260 m betongtunnel

140 m bergtunnel
120 m betongtunnel

Ingen signifikante forskjeller mellom alternativene
2a bygges i to faser- først i siste fase vil det være 4 spor på ny stasjon

Likt antall sporveksler i alle alternativer, fra 1:18,4 R1200 til 1:9 R300.
Ulik sporveksel for uttrekksspor i 6b og 2a

Ingen forskjell mellom alternativene
(forutsetter at 6b får samme løsning som 2a ved Merkurbanen for plassering av sporsløyfe)

H6, generelt 16 m bredt tverrsnitt, 4 felt, 60 km/t (for rv. 110 og fv. 109)

Fem rundkjøringer på diameter 45 m for rv. 110 og
fv. 109
Liten rundkjøring ved Damstredet, 25 m diameter

Seks rundkjøringer med diameter 45 m for rv. 110 og fv. 109
T-kryss
Damstredet

Liten rundkjøring ved Damstredet, 25 m
diameter

Ingen signifikante forskjeller mellom alternativene

Fire bussplattformer på lokket over banen.
Fire bussplattformer ved Glemmen vgs.

To bussplattformer på lokket over banen, fire bussplattformer
ved Glemmen
vgs.
To bussplattformer på
veglokk over
rv. 110

To bussplattformer på lokket over banen, seks bussplattformer i
sagtannsoppstilling ved
Glemmen vgs.
Buss-for-tog
kombineres
med korttidsparkering

InterCity-prosjektet
Østfoldbanen

Tema

Alt. 2a + 1

Trafikk

Trafikk

Gang- og
sykkelveg

Veg

Veg

Bane

Konstruksjoner
Veg

Betongvolum
konstruksjoner
Kalksementstabilisering
(inkludert kvikkleiresoner )

Geoteknikk

Bane
Veg
Bane

Alt. 6b + 1

Bane

18 av 206
ICP-16-A-25037
02A
25.03.2019

Alt. 6b + 2

Alt. 6b + 3

Kollektivtrafikk prioritert fra Glemmen vgs. til Glemmen kirke.
Kun buss kan kjøre gjennom knutepunktet.

Kollektivtrafikk
og gående/
syklende til
stasjonen må
vente på signal
ved rv. 110
(lysregulering)
Kun buss kan
kjøre gjennom
knutepunktet

Ingen signifikante forskjeller mellom alternativene.

Biltrafikken må
vente på signal
på rv. 110.
Kryssende
gang-, sykkelog busstrafikk.
Lyskrysset rv.
110 x «kollektivgata» er ikke
vurdert i detalj

Gang- og sykkeltunnel gjennom St. Hansfjellet.
Barrierefri atkomst fra sentrum.
Sammenhengende gang- og sykkelveg langs foten
av Grønlifjell.

Vanntett konstruksjon for ny
stasjon bygget i to deler pga.
nærhet til eksisterende spor.
SOK ca. kote +4,5

93 500 m³
40 800 m³
362 000 m³

Gående og
syklende nordvestfra må
gå/sykle rundt
St. Hansfjellet.
Rv. 110 en
barriere

Gående og
syklende nordvestfra må gå/
sykle rundt St.
Hansfjellet.
Rv. 110 en
barriere.
Ingen sykkelparkering på
«bysiden» av
rv. 110

Vanntett konstruksjon for ny stasjon.
SOK ca. kote +2,5

Vanntett trau mot tunnelpåhugg Frydenberg.
Kulvert/tunnelportal med jernbane lagt oppå ved
portal ved Frydenberg.
Betongtunnel under Brattliparken.
Vanntett kulvert/trau pelefundamentert til berg ved
tunnelpåhugg ved Glemmen vgs.
Tunnelportal ved Glemmen vgs.

264 000 m³
Veg
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108 000 m³

Betongtunnel i
forlengelsen
av tunnel
gjennom St.
Hansfjellet

Kort kjørekulvert/ lokk
ved Glemmengata i forlengelsen av tunnel
gjennom St.
Hansfjellet

106 800 m³

107 000 m³

30 400 m³

26 300 m³

432 000 m3
231 000 m³

201 000 m³

Kalksementmengde for veg er beregnet for gang- og sykkelvegkryssing i brusystem over St. Croix-krysset.
Dersom kryssingen utføres som undergang, må det legges til 40 000 m³ kalksementstabilisering.

Mindre kalksementstabilisering
siden alternativet ligger høyere
enn bane 6b. Mindre spunt, og
spunten blir ikke like kraftig.
Kompleksitet for 2a er likevel
vurdert som høyest. Dette pga. å
nærhet til dagens bane og bruene
på Grønli.

Byggegroper for K150 Frydenberg trau og K500
Nye Fredrikstad stasjon kalksementstabiliseres og
spuntes.
Spuntet byggegrop i Bydalen (K180), også her
med kalksement-stabilisering mellom spunt.
For K500 Nye Fredrikstad stasjon ligger 6b
dypere enn 2a. 6b har sånn sett noe større risiko
knyttet til grunnvannssenking og setninger i
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Hydrogeologi
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Hydrologi

Brann og
rømning
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Alt. 2a + 1

Alt. 6b + 1

Byggegroper for K150 Frydenberg
trau og K500 Nye Fredrikstad stasjon kalksementstabiliseres og
spuntes.
Spuntet byggegrop i Bydalen
(K180), også her med kalksementstabilisering mellom spunt

byggefase. Fordi 2a har lengre byggetid vurderes
likevel alternativene som forholdsvis like.
Risiko for vedvarende terrengsetninger (etter
byggefase), som følge av mulig punktering av lag
med artesisk trykk, er vurdert som forholdsvis lik
for begge alternativer.

Veg

Vanntett trau mot tunnelpåhugg Frydenberg
kalksementstabiliseres mellom spuntveggene
Vanntett spuntavstivet og kalksement-stabilisert
byggegrop for betongtunnel under Brattliparken.
Leira mellom spuntveggene for bygging av trau ved
tunnelpåhugg Grønli kalksementstabiliseres.
Isolert sett trolig noe høyere risiko for
setningsskader (antall bygg som kan bli berørt) på
grunn av de to dype byggegropene K735
Betongtunnel Brattliparken og K741 Frydenberg Øst
Portal/Trau.

Bane

. Ca. 2 m mindre gravedybder. Ca.
28 m massemektighet under
midten av konstruksjonen. Mindre
påvirkning på lokal
grunnvannssenking, og mindre
potensiell oppdemmingseffekt.

Alt. 6b + 2

Alt. 6b + 3

Vanntett trau Grønli. Grunt
alternativ møter kollektivgate i
plan. Spunt og kalksementstabilisering

Ca. 2 m større gravedybder. Ca. 23 m
massemektighet under midten av konstruksjonen.
Større påvirkning på lokal grunnvannssenking, og
større potensiell oppdemmingseffekt.

Bane

Ingen signifikante forskjeller mellom alternativene, bergoverdekning ned mot 5 meter i
tunnelpåhuggene for alle

Veg

Vestre del av tunnelen under Brattliparken får en
bergoverdekning på opptil ca. 20 meter, mens den
østre delen (under selve parken) får en bergoverdekning på opptil ca. 25 meter

Bane

Ingen signifikante forskjeller. For alle omfatter tiltaket omlegging av store
overvannsledninger, spesielt krevende omlegging av OV-ledning langs Rolvsøyveien

Ingeniørgeologi
(løsninger)

Vann og avløp
og annen
infrastruktur
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Veg

Pumpestasjon for drens- og overflatevann samt
rensetanker for vaskevann i tilknytning til vegtunnel

Ca. halvparten så lange bergtunneler som i vegalt. 1, men
noe mindre bergoverdekning, og
mer/tettere bebyggelse på
overflaten

–

–

Veg/
bane

Flomsonen ved 200-års hendelse ligger nær traseen ved parsellskille på Seut. Ingen
spesielle utfordringer eller signifikante forskjeller mellom alternativene

Bane

Ingen signifikante forskjeller mellom alternativene

Veg

Ekstra sikkerhetskrav til tunneler over 500 m iht.
håndbok N500 (veg er ikke behandlet i denne fasen
av brann og rømning)

Støy

Bygg i gul
sone: 183
Bygg i rød
sone: 35

Tunnel under 500 m

Bygg i gul
sone: 213
Bygg i rød
sone: 43

Bygg i gul
sone: 224
Bygg i rød
sone: 43

Bygg = antall
bygninger med støyfølsomt bruksformål
(iht. T-1442), etter
støyskjerming

Veg/
bane

Bruddperiode i
anleggsgjennomføringen

Bane

Ingen signifikante forskjeller mellom alternativene, men 2a bygges i to faser

Veg

Ingen signifikante forskjeller mellom alternativene

Berørte
boenheter

Veg/
bane

148 boenheter

160 boenheter

126 boenheter

126 boenheter

Utsprengte
masser (berg
faste masser)

Veg/
bane

600 000 m³

670 000 m³

550 000 m³

560 000 m³

Bygg i gul sone: 194
Bygg i rød sone: 34
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Utgravde
løsmasser

Veg/
bane

530 000 m³

540 000 m³

490 000 m³

510 000 m³

Byggetid (veg
inkluderer
«ventetid» for å
ferdigstille bane)

Bane

8 år

5½ år

5½ år

5½ år

Veg

8½ år

8½ år

8½ år

8½ år

Veg/
bane

8½ år

8½ år

8½ år

8½ år

Bane

7 022 mill. kr

6 346 mill. kr

6 180 mill. kr

6 138 mill. kr

Veg

3 244 mill. kr

3 242 mill. kr

2 622 mill. kr

2 547 mill. kr

SUM

10 266 mill. kr

9 588 mill. kr

8 802 mill. kr

8 686 mill. kr

Bane

To spor på nye Fredrikstad stasjonen tas i bruk mens anleggsarbeider (inkl. sprengningsarbeider) for resten av stasjonsområdet pågår i 2½ år til

Samlet byggetid
Forventet kostnad, 2018prisnivå (eks.
mva.)

SHA

RAMS
Miljøbudsjett
(veg og bane beregnes ulikt, kan ikke
summeres direkte.

Anleggsarbeid er ferdig når Fredrikstad stasjon tas
i bruk

Veg

Ingen signifikante forskjeller mellom alternativene

Bane

Ingen signifikante forskjeller mellom alternativene

Bane

114 000 tonn CO2-ekvivalenter

Veg

Ikke beregnet, antatt omtrent som
6b + 1

126 000 tonn CO₂-ekvivalenter
80 588 tonn
CO₂-ekv.

70 826 tonn
CO₂-ekv.

67 414 tonn
CO₂-ekv-

Ingen signifikante forskjeller mellom alternativene, forutsatt alfafaktor 1,0 for alle
Bane
Avvik
Veg

Avvik for 2a knyttet til avstand mellom stokkskinneskjøt og avstand fra spormidt til søyle for overgangsbru over
sporområdet på Frydenberg.

Ingen signifikante forskjeller mellom alternativene
Noen avvik knyttet til for bratt stigning (over 5 %) for deler av gang- og sykkelvegnettet
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Kiæråsen–Rolvsøy
Alternativ 2a

Figur 2–12: Alternativ 2a fra Kiæråsen til Rolvsøy
Alternativet går i dobbeltsporet fjelltunnel i Kiæråsen frem til sør for Lislebyveien og deretter i
betongtunnel (167 meter) som etterfølges av et 248 meter langt trau. Videre mot Snippen på Lisleby
føres banen i en liten skjæring etter trauet. I dette området med kulvert, trau og skjæring må det
fjernes en del bebyggelse.
Lislebyveien legges om slik at den ligger over betongportalen for jernbanetunnelen. Vegen heves ca.
4 meter over eksisterende terreng, og det gjøres tilpasninger til omkringliggende terreng. Idrettsveien
og Laurits Johnsens vei mister sin direkte tilknytning til Lislebyveien, og det må lages ramper/trapper
for gang- og sykkeltilknytninger.
Dobbeltsporet krysser eksisterende jernbanespor i plan like nord for Snippen, og føres videre på
østsiden. Videre legges traseen på en ca. 90 meter lang trespenns bru over Evjebekken. Ved Hauge
krysses dagens jernbane igjen, før dobbeltsporet går parallelt på vestsiden av eksisterende jernbane
frem til Rolvsøy.
For strekningen fra Kiæråsen til og med Snippen er dimensjonerende hastighet lik 200 km/t, og fra og
med rettlinjen nord for Snippen er dimensjonerende hastighet lik 250 km/t.
Svaneveien (gang- og sykkelveg) og Hans Nielsen Hauges vei (kjøreveg og gang- og sykkelveg) føres
i kulvert under banealternativet.
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Alternativ 4a

Figur 2–13: Alternativ 4a fra Kiæråsen til Rolvsøy
Dobbeltsporet føres i en litt lengre horisontalkurve under Kiæråsen enn i alternativ 2a. Etter kurven er
det en lengre rettlinje i Falchåsen mot Leie. Fra Falchåsen føres dobbeltsporet i en lang slak
horisontalkurve og dobbeltsporet kommer ut i en dyp skjæring nordøst for Gamle Glemmen kirke.
På samme måte som alt. 2a har dette alternativet en betongtunnel (99 meter) etter bergtunnelen og
videre trau (134 m). Deretter føres sporet nordover opp mot eksisterende terreng vis-a-vis
Smørbøttaveien, før det heves over terrengnivå. Etter en kort fylling føres dobbeltsporet på en nesten
1 km lang lang viadukt over Evjebekkveien og videre over næringsområdet ved Dikeveien.
Fra Dikeveien føres sporet nordøstover til vestsiden av nåværende jernbanelinje og følger denne
videre mot Rolvsøy.
Dimensjonerende hastighet fra Kiæråsen til og med kulverten nord for Gamle Glemmen kirke er 200
km/t og videre mot Rolvsøy er den 250 km/t.
Betongtunnel benyttes etter tunnelpåhugget ved Gamle Glemmen kirke for å kunne legge Lislebyveien
over og dessuten gi en bedre terrengtilpasning i skråningen opp mot kirken. Smørbøttaveien flyttes og
heves lokalt for å tilpasse ny jernbane og hevingen av Lislebyveien.
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Dikeveien flyttes til østsiden av eksisterende veg i en strekning på ca. 400 meter for å tilpasse den nye
jernbanebrua. Den krysser under brua mellom to søyleakser etter cirka 300 meter fra Evjebekkveien
og føres inn på eksisterende vegtrasé.
Hans Nielsen Hauges vei (kjøreveg og gang- og sykkelveg) føres under sporet i kulvert tilsvarende
som for alternativ 2a. Svaneveien (gang- og sykkelveg) opprettholdes som i dag, og går under
jernbaneviadukten.

2.5.3 Forskjeller i funksjonalitet og løsninger, Kiæråsen–Rolvsøy
Etterfølgende tabell oppsummerer nøkkeldata for alternativene på denne strekningen. Som beskrevet
under parsell Seut–Rolvsøy er det også her knyttet usikkerhet til de mengder som er oppgitt.
Jernbaneteknisk er det små forskjeller på alternativene på strekningen. Alt. 4a er ca. 200 meter
lengre, noe som gjør at dette alternativet har tre-fire sekunder lengre reisetid. Dette alternativet har
omtrent 1 km lengre tunnel, og en nesten 1 km lang viadukt. Dette gjør at dette alternativet har størst
betongvolum knyttet til konstruksjoner, 35 % mer enn 2a. Alt. 2b har på sin side en lengre andel av
tunnelen som betongtunnel. Dette alternativet har også et mye større behov for kalksementstabilisering, noe som også gjør at dette kommer noe dårligere ut på klimabudsjettet. Det tar også
langt flere boenheter (68 mot 11), og er dyrere. Anleggsmessig er også alt. 2a mer utfordrende, med
bygging av ny jernbane langs dagens bane i drift på en strekning på ca. 3 km. Dagens bane krysses
også to ganger. Alt 4a har nærføring i én kilometer, og krysser ikke dagens spor.
Sporavstanden er i henhold til teknisk designbasis. Det vil si 4,7 meter for hele strekningen, bortsett
fra dobbeltsporet på viadukten i alternativ 4a som er økt til 5,4 meter for å få plass til vange mellom
sporene. Som på forrige delstrekning er det benyttet en alfafaktor på 1. Om dette ikke godkjennes vil
det trolig gi større konsekvenser for alt. 2a enn 4a.
Tabell 2-2: : Oppsummering Kiæråsen–Rolvsøy
Tema
Alt. 2a
Lengde trasé
(koblet med 2a Seut–Kiæråsen)

Lengde tunnel
Punktlighet, regularitet,
reisetid, kapasitet,
frekvens

Alt. 4a

5002 m

5204 m

1934 m

2880 m

1766 m bergtunnel og168 m betongtunnel

2786 m bergtunnel og94 m betongtunnel

Liten eller ingen forskjell.
Reisetid er antatt 90,0 sek (antatt 200
km/t for hele strekningen*)

Liten eller ingen forskjell.
Reisetid er antatt 93,6 sek (antatt 200
km/t for hele strekningen*)

Minimumshastighet, radier

200 km/t, Rmin = 2000 m

Maksimal stigning/fall,
minste vertikal radius

12,5 ‰, Rvmin 16 000 m

Sporvekselstørrelse
Teknisk hus
Signalanlegg
KL-anlegg

Likt antall sporveksler i begge alternativer, fra 1:18,4 R1200 til 1:14 R760
Tre tekniske hus

Fire tekniske hus

ERTMS. Ingen forskjell mellom alternativene
KL-System 25. Ingen forskjell mellom alternativene

Tele

Ingen forskjeller mellom alternativene

Sporarrangement

Ingen forskjeller mellom alternativene

Større vegomlegginger

Lislebyveien heves over jernbaneportal
på Liselby

Lislebyveien heves over jernbaneportal
nedenfor Gamle Glemmen kirke

Konstruksjoner

415 m lang vanntett betongtunnel /trau
på Lisleby etter tunnelportal.
93 m lang trespenns bru ved Evjebekken, fundamentert med peler til berg

233 m lang vanntett betongtunnel/ trau
på Glemmen etter tunnelportal.
926 m lang viadukt (bru over land) med
32 spenn ved Evjebekken,
fundamentert med peler til berg
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Alt. 2a

Alt. 4a

57 300 m³

77 300 m³

Alternativet berører tre kvikkleiresoner
hvor kalksementstabilisering er
forutsatt.
Kalksementstabilisering under ny
banefylling fra Lisleby til Rolvsøy. Ved
Evjebekken legges banefyllinga på
betongplate pelefundamentert til berg.
Nærføring tildagens bane i ca. 3 km.
Stabilitet for dagens bane må ivaretas/forbedres i anleggsperioden ved
spunt, kalksementpeler og motfyllinger.
Alternativ 2a er vurdert som vesentlig
mer komplisert med forutsetningen om
drift på dagens bane enn 4a. Kompleksitet og usikkerhet ved stabilisering
av kvikkleiresoner ved Evjebekken er
også vurdert som større for 2a.
Alternativ 2a innebærer flere
byggegroper (underganger) enn 4a, og
ligger dessuten i områder med tettere
bebyggelse. Dermed større risiko
knyttet til mulige setningsskader ved
påvirkning av
grunnvannstand/poretrykk.

Alternativet berører to kvikkleiresoner
hvor kalksementstabilisering er
forutsatt.
Fra tunnelportalen ved Gamle Glemmen og til Rolvsøy er det forutsatt
kalksementstabilisering under ny
banefylling. Viadukt over Evjebekken
fundamenteres på berg eller på peler til
berg
Nærføring til dagens bane i ca. 1 km.
Stabilitet for dagens bane må
ivaretas/forbedres i anleggsperioden
ved spunt, kalksementpeler og
motfyllinger

507 000 m3

323 000 m3

(inkludert kvikkleiresoner)

Alternativene er ganske likeverdige mht. bergoverdekning generelt, bebyggelse
over traséen, samt rystelsesbegrensende restriksjoner

Ingeniørgeologi

Vann og avløp og annen
infrastruktur
Hydrologi

Brann og rømning

Tunnelen gjennom Kiæråsen har en
bergoverdekning på opptil ca. 35 meter,
under steinbruddet antatt 20-25 meter.
På de siste 400-450 meterne av
tunnelen mot dagsonen ved Lisleby blir
bergoverdekningen gradvis mindre.
Forventet bergoverdekning i påhugget
er 6-7 meter.
Boligbebyggelse over de nordligste ca.
400 meter av tunnelen. Dette, sammen
med mindre bergoverdekning, vil legge
rystelsesbegrensende føringer for
tunnelsprengningen. Det må påregnes
tung sikring der bergoverdekningen blir
mindre enn ca. 10 meter

Bergoverdekningen under steinbruddet
i Kiæråsen antatt 20-25 meter. I
Mørkedalen forventes en bergoverdekning mellom 7 og 11 meter.
Mellom Kiæråsen og Gamle Glemmen
kirke passerer tunnelen under bolig- og
næringsbebyggelse med bergoverdekning 10 meter eller mindre.
Tunnelenpasserer under Gamle Glemmen kirke. Antatt bergoverdekning ca.
20 meter. Strenge rystelseskrav knyttet
til kirken vil medføre restriksjoner på
sprengningsopplegget.
Bergtunnel i alt. 4a blir vesentlig lengre
enn bergtunnel i alt. 2a. 4a får samlet
sett noe større utfordring med passering av svakhetssoner (ref. Mørkedalen)

Behov for flere omlegginger, men ingen signifikante forskjeller mellom
alternativene
Ingen spesielle utfordringer eller signifikante forskjeller mellom alternativene
Separat angreps- og brannslokkepunkt
ved Lisleby for dette alternativet.
Brannslokkepunktet blir liggende ca. 1
km fra tunnelportalen. I 4a ligger brannslokkepunktet ca. 150-200 m fra tunnelportal og trenger ikke eget
angrepspunkt

Ekstra utgang fra tunnel gjennom
Grønlifjellet/Kiæråsen kreves for dette
alternativet pga. lengre tunnel (vertikal
utgang med trapp, heis og
fordrøyningsrom)
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Alt. 2a

Alt. 4a

2a gir marginalt flere bygg enn 4a med
lydnivå over grenseverdier, men medfører flere bygg med høye lydnivåer.
Antall bygg i gul sone: 205
Antall bygg i rød sone: 26

Antall bygg i gul sone: 216
Antall bygg i rød sone: 3

Bruddperiode

Ingen signifikante forskjeller mellom alternativene

Grunnerverv

68boenheter

11boenheter

Utsprengte masser berg
(faste masser)

340 000 m³

490 000 m³

Utgravde løsmasser (uten
utvidelsesfaktor)

110 000 m³

80 000 m³

Byggetid
Forventet kostnad
eks. mva.
Koblet med 2a Seut–Kiæråsen.
(Koblet med 6b Seut–Kiæråsen i
parentes.)

SHA

Byggetid for 2a eller 6b Seut–Kiæråseninkluderer Kiæråsen–Rolvsøy.
Ingen signifikant forskjell mellom alternativene.
3958 mill. 2018-kr
(3954 mill. 2018-kr)

3518 mill. 2018-kr
(3524 mill. 2018-kr)

Tre km med bygging tett inntil
eksisterende bane i drift. Nytt spor
krysser eksisterende bane to steder
ved Lisleby

Én km med bygging tett inntil
eksisterende bane i drift. Ikke kryssing
av eksisterende bane

RAMS
Miljøbudsjett
Avvik
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Ingen signifikante forskjeller mellom alternativene
112 000 tonn CO₂-ekvivalenter

99 000 tonn CO₂-ekvivalenter

Ingen signifikante forskjeller mellom alternativene. Men om alfafaktor 1 ikke
godkjennes vil det trolig gi større konsekvenser for alt. 2a enn 4a

Utdyping av utvalgte tema

2.6.1 Bergtunneler
Bergoverdekning over tunneltraseene er generelt vurdert som tilfredsstillende, men lokalt liten bergoverdekning vil forekomme. Nødvendig bergoverdekning avhenger av bl.a. forhold som spennvidde
(tunnelbredde), bergkvalitet, bebyggelse m.m. Tunneltraseene gjennom St. Hansfjellet og Grønlifjellet
har lokalt liten bergoverdekning, og her er det dels tett bebyggelse over tunnelene, og dels store
spennvidder i tunnelene.
Tunneltraseene vil krysse enkelte svakhetssoner i berggrunnen (Hassingveien på Grønlifjellet og
Mørkedalen mellom Lislebyfjellet og Falchåsen (alternativ 4a)). Det forventes tett oppsprukket og til
dels oppknust berg i svakhetssonene. Ved passering av slike svakhetssoner med tunneldrift vil det
kreves spesielle tiltak, både når det gjelder det sprengningstekniske og det sikringstekniske.

2.6.2 Geotekniske tiltak for jernbane og veg
Sentrale geotekniske problemstillinger er områdestabilitet for kvikkleiresoner og lokal stabilitet både i
anleggsfase og i permanent situasjon. Videre kommer setninger og risiko for terrengsetninger som
følge av grunnvannsenkning i forbindelse med byggegroper. Dype byggegroper i bløt og sensitiv/kvikk
leire er en sentral geoteknisk problemstilling. Det samme gjelder for dårlig stabilitet av dagens bane,
inkludert bruene på Grønli. Poreovertrykk i grunnen er registrert flere steder. I tillegg til å representere
en risiko for ukontrollert utstrømming (vann og masser) ved punktering, vil punktering av jordlag med
poreovertrykk føre til terrengsetninger.
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Generelt er det valgt en strategi hvor bedring av områdestabilitet (kvikkleiresoner) utføres ved hjelp av
kalksementpeler. Kalksementpeling benyttes også for å forbedre styrke i leire under ny bane, både for
stabilisering og for setningsreduksjon, og vil samtidig kunne bidra til å dempe/redusere rystelser.
Ettersom kalksementpeler har en permeabilitet som normalt er høyere enn leira de er installert i vil
pelene kunne virke som dren. Økende mengde stabiliseringsmiddel sammen med god og jevn
innblanding gir lavest permeabilitet, og permeabilitet avtar gjerne i takt med økt herdetid. Selv om det
anses som svært lite sannsynlig at kalksementpelene vil føre til lekkasje/utstrømning kan det ikke
utelukkes at poretrykk i lag med artesisk trykk påvirkes. Siden permeabiliteten i kalksement-stabilisert
materiale fortsatt vil være lav er det imidlertid usikkert om en slik påvirkning vil gi poretrykksreduksjoner som fører til økte setninger. Det vil også avhenge av matingen til lagene som har artesisk
trykk. Forholdet må vurderes nærmere i neste planfase.
Der hvor ny veg/bane legges dypt i terrenget er konstruksjoner planlagt som vanntette trau for å minimere risiko for grunnvannssenking og terrengsetninger. Overvåking av setninger og poretrykk er
forutsatt.
Byggegroper er forutsatt etablert vanntette, med avstivet stålspunt og bruk av innvendig avstiving i
størst mulig grad. Der hvor spuntfot frilegges ved utgraving, etableres spuntfotdrager for vanntetting
ved overgang mot berg. Det etableres tetteskjerm (injeksjon) i berg der hvor det skal tas ut bergmasser for å komme ned til endelig utgravingsnivå. Det er i tillegg tatt høyde for ytterligere avbøtende
tiltak, eksempelvis vanninfiltrasjon i anleggsperioden frem til vanntette trau er etablert, primært i
forbindelse med de største byggegropene. Både for å støtte spunt, og for enklere håndtering av
gravemasser, er det forutsatt at grunnen mellom spuntveggene forsterkes med kalksementpeler.
Konstruksjoner er som hovedregel forutsatt fundamentert på berg, eller på peler til berg. Det er
forutsatt at konstruksjonene skal ha tilstrekkelig egenvekt til å motvirke oppdrift/strekkrefter. Pelefundamentering av veg og bane er forutsatt på noen steder. For veg gjelder dette for noen av
vegalternativene på Grønli, og for bane gjelder det alternativ 2a litt før Evjebekken, hvor ny bane
passerer over et tidligere dalsøkk som er gjenfylt med søppel. Veg/bane er da lagt på en pelefundamentert betongplate. For flere fyllinger benyttes lette masser, både av hensyn til stabilitet og
setninger.
Flere steder der ny bane etableres langs dagens bane må stabilitet for dagens bane forbedres i
anleggsperioden. Sikring med spunt kombineres med kalksementstabilisering der det er nødvendig.
Fordi tiltak inn mot eksisterende spor også kan tenkes å påvirke stabilitet av dagens spor på den siden
hvor det i utgangspunktet ikke skal utføres arbeider, er det nødvendig med stabiliserende tiltak på
begge sider. For stabilitetsforbedring på den siden av dagens spor som vender bort fra ny bane, er det
lagt til grunn stabilitetsforbedring ved motfylling.

2.6.3 Anleggsgjennomføring
Anleggsarbeidet vil innebære omfattende inngrep i tettbygd strøk med riving av et større antall
bygninger. Tett bebyggelse i bysentrum med lite tilgang på ledig arealer gjør at det er krevende å få til
optimale løsninger med tanke på å redusere ulemper for tredjepart.
På Grønli og Frydenberg, på Lisleby eller ved Gamle Glemmen kirke, skal det skje store utgravingsarbeider, og det bygges flere tunneler. I Bydalen blir det åpen byggegrop som forbindelse mellom
tunnelene i Grønlifjellet og Kiæråsen. Fra Seut til Grønli, og på Lisleby, vil anleggsområdet i stor grad
ligge nær eksisterende jernbane. Det vil her bli satt spunt mot jernbanen for å kunne få utført
gravearbeider.
Prosjektet gir et stort overskudd av løsmasser og sprengstein. Det er foreslått et deponi i det nedlagte
steinbruddet i Kiæråsen, men dette kan bare motta deler av massene. Det er ikke avklart i denne
planfasen hvordan øvrige masser skal disponeres.
Anleggsarbeidene er krevende på grunn av store gravearbeider, dårlige grunnforhold der det er
løsmasser, dyp utgraving for ny stasjon på Grønli med tilhørende vanskelige hydrogeologiske forhold,
og at arbeidet foregår i et område med tett bebyggelse der det må tas hensyn til eksisterende veger,
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bane og annen infrastruktur. De geotekniske utfordringer beskrevet i forrige avsnitt gir utfordrende
anleggsgjennomføring.
Store områder blir direkte berørt av anleggsarbeidet. Dette gir ulemper i form av støy, vibrasjoner,
støv, søle på veger, lokal anleggstrafikk og ekstra omkjøringer. Ulempene ved anleggsdrift for Seut–
Kiæråsen er større for alternativ 6b + 1 og 2a + 1 enn for alternativ 6b + 2 og 6b + 3. Dette fordi de
førstnevnte har 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 for bane er lengre.
Det ligger flere skoler nær anleggsområdet. Spesielt støyende arbeider, eksempelvis spunting, vil bli
forsøkt planlagt utført i skolenes sommerferie.
Riggområder er foreslått ut fra hva som er tilgjengelig ubebygd areal nær anleggsområdet, og
samtidig har akseptable atkomstforhold til veg.
I Fredrikstad vest er det antatt å kunne benytte riggområde på Merkurbanen og ved Simo. Bruk av
Merkurbanen er beheftet med stor usikkerhet og vil bli vurdert på nytt i neste planfase.

Tabell 2-3 viser anslått byggetid. Banealternativ 2a har lengre byggetid da eksisterende spor hindrer
at hele stasjonen kan bygges under ett. Først bygges nordre del av stasjonen med to spor til plattform.
Deretter kan eksisterende spor rives, og sørlig del av stasjonen kan bygges.
Strekningen Kiæråsen–Rolvsøy har kortere byggetid enn stasjonen og påvirker derfor ikke total
byggetid.
Tabell 2-3: Anslått byggetid
Alternativ
Byggetid jernbane
6b + 1 og 6b + 2/3
2a + 1

5½ år
5½ år for nordlig del av stasjonen med 2 av 4 spor.
8 år for hele stasjonen

Byggetid
veger + bane
8½ år
8½ år

2.6.4 RAMS
Utført risikovurdering viser at verken banealternativ 2a eller 6b mellom Seut og Kiæråsen skiller seg
positivt eller negativt ut. Risikonivået er vurdert til mer eller mindre det samme for alternativene. Begge
alternativer befinner seg innenfor akseptabelt risikonivå.
Alle identifiserte RAM-forhold gjelder for begge banealternativer på strekningen Seut–Kiæråsen, og
det er derfor ikke et av alternativene som virker mer fordelaktig enn det andre. I all hovedsak er det
bare en liten forskjell på plasseringen av stasjonsområdet som skiller alternativene fra hverandre.
Mellom Kiæråsen og Rolvsøy føres 4a lengre i tunnel, samt at alternativet inkluderer en lang viadukt.
Dette fører til at faren for villkryssinger og andre farer forbundet med nærføringer er noe mindre for 4a
enn 2a. På den andre siden gir lengre tunnel en liten økning i sannsynligheten for storulykker. På
bakgrunn av dette vurderes det at alternativ 2a har et minimalt større risikobidrag enn alternativ 4a.
Lengre tunnel for 4a på strekningen Kiæråsen–Rolvsøy vil føre til at mer av vedlikeholdet må utføres i
tunnel. Banealternativ 2a kommer på sin side ut i dagen gjennom tettbebygd boligområde, noe som vil
føre til utfordringer i forbindelse med vedlikehold av blant annet støyskjermer. Alternativ 4a inkluderer
en lengre viadukt, men det skal ikke være objekter på denne som krever omfattende vedlikehold.
Samlet sett er det ingen RAM-forhold som indikerer at det ene alternativet er å foretrekke
sammenliknet med det andre mellom Kiæråsen og Rolvsøy.
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2.6.5 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)
Prosjektet er anleggsteknisk utfordrende med mange kompliserte konstruksjoner som skal oppføres i
trange områder med varierende grunnforhold. Alle alternativer vurderes til å være teknisk og sikkerhetsmessig gjennomførbare, men vil kreve omfattende oppfølgings- og sikkerhetstiltak i anleggsfasen.
Noen hovedutfordringer knyttet til anleggsvirksomhet som må utredes nærmere er:
Krevende grunnforhold over store områder krever stabiliseringstiltak for å sikre eksisterende
konstruksjoner og for å kunne etablere og bygge konstruksjonene for ny bane og veg. Det er
nødvendig med store mengder spunting, kalksementstabilisering og andre stabiliseringstiltak.
Tunnel og bergsprengning har utfordringer knyttet til høye skjæringer og sprengningsarbeider i
nærheten av bygninger. Anleggsarbeid i tettbygd strøk, nær skoler og skoleveger. Det er
begrenset plass til riggområde, og anleggstrafikk i tettbygd strøk og på trafikkerte veger vil skape
utfordringer i anleggsfasen. Det er nødvendig med stedlige trafikksikkerhetstiltak for å redusere faren
for kollisjoner og påkjørsler. Arbeid nær eksisterende veger og jernbane som er i drift, skaper
utfordringer mht. sikring mot påkjørsler, kollisjoner og sikring av objekter som kan komme inn på
eksisterende bane eller veg.
Alle de ulike alternativene vil ha store utfordringer knyttet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, men ved
god planlegging av anleggsarbeidene, samt videre utredning av nødvendige sikkerhetstiltak, vil
risikoen for ulykker i anleggsfasen være håndterbar.
I et SHA-perspektiv er den viktigste forskjellen mellom alternativene knyttet til utbyggingen av ny
stasjon, hvor alternativ 2a + 1 medfører store bygge- og anleggsarbeider, inkl. sprengningsarbeider,
etter at to spor ved stasjonen er tatt i bruk. Dette vil være en ulempe både for togfremføringen som må
innstille under sprengningsarbeidene, anleggsarbeiderne som vil ha et trangere område å jobbe på,
samt være til sjenanse for tredjeperson som skal benytte stasjonen. Likeså er det store forskjeller
mellom alternativene mht. lengde av strekning hvor anleggsarbeid skal pågå nær jernbane i drift.
Dette vil kreve ekstra tiltak for å opprettholde banens stabilitet, samtidig som det vil kreve ekstra
sikkerhetstiltak for anleggsarbeidet som skal utføres. På strekningen Kiæråsen–Rolvsøy har alternativ
4a ca. én km nærføring, mens alternativ 2a har betydelig mer med ca. tre km nærføring. Bygging av
alternativ 2a medfører også at nytt spor må krysse eksisterende spor ved Lisleby to ganger.

2.7

Kostnader

2.7.1 Jernbane
Beregnede basis prosjektkostnader er gitt i tabell 2-4. De største byggekostnadene er knyttet til
konstruksjoner, tunneldrift og geotekniske tiltak, samt forberedende arbeider som omlegging av fv.
109, riving av bygningsmasse og etablering av riggområder.
For strekning Seut–Kiæråsen er 2a + 1 dyrere enn alternativene for 6b. I hovedsak skyldes
kostnadsforskjellene her mer kompliserte arbeider med konstruksjonene ved Frydenberg trau og i
stasjonsområdet for 2a + 1 alternativet.
For Kiæråsen–Rolvsøy er alternativ 4a rimeligere enn 2a. Alternativene har ulikt omfang av tunneler
og dagsone på strekningen. I 2a er det mer dagsone og kostnadene for geotekniske tiltak er
betydelige, mens det for 4a er større omfang av tunneler med betydelige kostnader knyttet til
tunneldrift. Alternativ 4a har også mindre omfang forberedende arbeider, og grunnerverv.
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Tabell 2-4: Prosjektkostnad for jernbane (2017-prisnivå, mill. kr, uten usikkerhetspåslag og
mva.)
Prosjektkostnad
Prosjektkostnad
Prosjektkostnad
Alternativ
Seut–Kiæråsen
Kiæråsen–Rolvsøy
samlet
Seut–
Kiæråsen–
mill. kr
mill. kr
mill. kr
Kiæråsen
Rolvsøy
2a + 1
2a + 1
6b + 1
6b + 1
6b + 2
6b + 2
6b + 3
6b + 3

2a
4a
2a
4a
2a
4a
2a
4a

6 039
6 039
5 573
5 573
5 440
5 440
5 414
5 414

3 474
3 123
3 475
3 121
3 475
3 121
3 475
3 121

9 513
9 161
9 048
8 694
8 915
8 561
8 889
8 535

2.7.2 Veg
Tabell 2-5 viser investeringskostnad for de tre vegalternativene. Vegalternativ 1 er dyrere enn 2 og 3
fordi fjelltunnelen under Brattliparken er lengre enn tunnelalternativene under St. Hansfjellet og
dessuten medfører alternativ 1 betongtunnel.
Tabell 2-5: Investeringskostnad for rv. 110 Simo–St. Croix (P50, 2018-prisnivå, mill. kr, inkl.
mva.)
Alternativ
(6b) + 1
(2a) + 1
(6b) + 2
(6b) + 3
Investeringskostnad
3 942
3 943
3 188
3 095

2.8

Avvik

Ingen av avvikene anses å være av en slik art at de vil kunne stoppe videreføring av prosjektet, men
noen av dem vil kunne medføre økte kostnader dersom de ikke kan optimaliseres bort eller
aksepteres. Eksempel på det siste er valg av alfafaktor for eksisterende bane.
2.8.1 Jernbane
I alle alternativer er overkjøring mellom spor 2 og 3 på ny Fredrikstad stasjon endret fra sporkryss i
konseptdokument til sporsløyfer. I alternativ 2a vil avstand mellom stokkskinneskjøter bli 15 meter,
ikke 30 meter som er kravet i teknisk regelverk. Det er vurdert at sporsløyfer er en bedre løsning enn
sporkryss til drift/vedlikehold.
I alternativ 2a er avstand fra spormidt til ytterkant av en søyle tilhørende overgangsbru for gang- og
sykkelveg på Frydenberg 3,75 meter, ikke fire meter som er kravet i teknisk regelverk. Løsningen på
søyle vil forsøkes optimalisert i neste fase.
I alle alternativer er det benyttet krav til minste tunneltverrsnitt iht. teknisk regelverk og ikke teknisk
designbasis for tunneler gjennom St. Hansfjellet og i første del av tunnel gjennom Grønlifjellet. Dette
for å få så brede gjenstående fjellstabber som mulig der hvor sporene skal føres sammen til en sporveksel.
I alle alternativer er det valgt å bruke trapper med repos og ikke rett trappeløp som teknisk regelverk
krever. Grunnen til at dette er valgt er at det ikke ble funnet tilfredsstillende løsninger for atkomst med
rette trappeløp uten at hele stasjonskonseptet måtte endres betydelig.
I alle alternativer er det valgt å planlegge uten avsporingsindikatorer på grunn av kort avstand mellom
stasjon og tunneler. I teknisk regelverk er det krav om avsporingsindikator ved tunnellengder som
gjennom Grønlifjellet, mens teknisk designbasis ønsker å fjerne avsporingsindikatorer.
Ved stabilitetsvurderinger for dagens bane i utbyggingsfase/midlertidig fase er lagt til grunn en alfafaktor lik 1, noe som er et avvik fra teknisk regelverk. Avviket er varslet, og akseptert som grunnlag for
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Hovedplanarbeidet. Det vil søkes om stedsbestemte avvik i forhold til teknisk regelverk for alle
delstrekninger hvor dette er relevant.
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.

2.8.2 Veg
Ved planlegging i tettbygde områder er det nødvendig å gjøre tilpasninger til vegnormalene for å få til
en bymessig utforming. Dette medfører at geometri og helninger for veger og gang- og sykkelveger
må avvike noe fra normalkravene og dette er hovedårsaken til avvikene som er innarbeidet i planene.
For vegalternativene er det ikke store variasjoner for avvikene mellom de ulike alternativene.
Helningsforholdene for gang- og sykkelvegsystemene er ganske like i de ulike vegalternativene og
horisontalgeometrien for hovedvegen er tilpasset bymessig utforming i alle alternativene.
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3 BAKGRUNN OG FORMÅL
3.1

InterCity-prosjektet

Det er ventet en betydelig befolkningsvekst på Østlandet frem mot 2050. Dette vil gi økt behov for
persontransport. I henhold til Nasjonal transportplan 2018-2029 [1] skal persontransportveksten i
byområdene tas av kollektivtransport, sykkel og gange. InterCity-satsingen på Østlandet er et viktig
element for å oppnå nullvekstmålet for persontransport med bil.
InterCity-satsningen er betegnelsen på Bane
NORs utbyggingsprosjekt for nye dobbeltspor
mellom Oslo og hhv. Lillehammer, Skien og
Halden samt mellom Sandvika og Hønefoss
(Ringeriksbanen). Deler av disse strekningene er
allerede bygget ut, jf. kartoversikten til venstre
som viser hele InterCity-nettet og hvilke
planfaser strekningene nå er i.
InterCity-prosjektet skal sørge for at de nye
banene:
• Legger til rette for et tilbud som møter
etterspørselen etter transport i takt med
befolkningsveksten.
• Gir korte reisetider, hyppige avganger og
god regularitet.
• Bidrar til utviklingen av en flerkjernestruktur
langs strekningene og avlastning av Osloområdet.
• Utvikles med velfungerende knutepunkter,
og at samarbeidet med de andre aktørene i
byene bidrar til at flest mulig får nytte av
satsingen.
• Har nok kapasitet til å frakte mer gods på
tog.
Figur 3–1: Planleggingstrinn i InterCityprosjektet per oktober 2018 (Illustrasjon Bane
NOR)
I dag er det dobbeltspor mellom Oslo og Sandbukta nord for Moss og på en kort strekning mellom
Såstad og Haug rett sør for Moss. Resten av strekningen er enkeltsporet.
Følgende investeringsprosjekter på Østfoldbanen er med i InterCity-prosjektet:
• Follobanen. Nytt dobbeltspor mellom Oslo S og Ski (under bygging)
• Sandbukta–Moss–Såstad (under bygging)
• Haug (Råde)–Seut (Fredrikstad) (under planlegging)
• Seut (Fredrikstad)–Sarpsborg (under planlegging)
• Sarpsborg–Halden (formelt planarbeid ikke startet)
I henhold til handlingsprogram for jernbanesektoren 2018-2029 [2] skal nytt dobbeltspor som muliggjør
kortere reisetid og to tog i timen mellom Oslo, Fredrikstad og Sarpsborg, være etablert innen 2029.
Anbefalt konsept fra konseptvalgutredningen for IC-strekningen Oslo-Halden POU-00-A-00014 [3]
ligger til grunn for arbeidet. Dette innebærer sammenhengende dobbeltspor med stopp i alle
Østfoldbyene.

InterCity-prosjektet
Østfoldbanen

3.2

Dobbeltspor Seut–Rolvsøy
Rv. 110 Simo–St. Croix
Teknisk hovedplan

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

32 av 206
ICP-16-A-25037
02A
25.03.2019

Bypakke Nedre Glomma og utvidelse av rv. 110

Fredrikstad og Sarpsborg kommuner og Østfold fylkeskommune vedtok i juni 2013 Bypakke Nedre
Glomma. Her er utvidelse av rv. 110 fra to til fire felt på strekningen Simo–St. Croix et prioritert
prosjekt. Prosjektet skal bidra til at målene i Bypakke Nedre Glomma nås, overføre trafikk fra
sentrumsgater til hovedvegnettet og bygge opp under god byutvikling.
Bypakke Nedre Glomma har vært gjenstand for konseptvalgutredning (KVU) [4] og eksternt
kvalitetssikring (KS1) [5]. Så langt har Stortinget godkjent fase 1 av Bypakke Nedre Glomma. I denne
fasen inngår utbyggingen av rv. 110 Ørebekk–Simo (tilgrensende strekning), utbygging av flere gangog sykkelveger samt planlegging for neste fase.

3.3

Formål

Formålet med teknisk hovedplan er å detaljere ut og beskrive alternativene for ny bane og veg på
strekningen, samt å dokumentere kostnad og gjennomførbarheten ved disse. Dette er en del av
grunnlaget som benyttes for å utarbeide kommunedelplan med konsekvensutredning og å anbefale
alternativ. Foruten dette dokumentet inngår en rekke fagnotater og -rapporter, tegninger og 3D-modell
i den tekniske hovedplanen.
Kommunedelplanen har som formål å avklare valg av korridor for nytt dobbeltspor mellom Seut og
Rolvsøy med ny stasjon på Grønli og fremtidig løsning for rv.110 med tilhørende gang- og
sykkelsystem på strekningen Simo–Grønli–St. Croix. Det skal båndlegges arealer for videre
planlegging av begge disse tiltakene. Dette inkluderer omdisponering av arealer i forbindelse med
vegomlegging og andre tiltak som er nødvendige for gjennomføring av prosjektet. Dette skal være
grunnlag for videre detaljplanlegging og bygging.

3.4

Tidligere planer og utredninger

Det er utarbeidet en rekke planer og utredninger knyttet til veg og jernbane på strekningen
Fredrikstad-Sarpsborg. De viktigste er:
1996 Konsekvensutredning (KU) fase II for nytt dobbeltspor Seut–Rolvsøysund [6]
2010 Konseptvalgutredning: Transportsystemet i Nedre Glommaregionen [4]
2011 Mulighetsstudie for utbyggingskonsepter for InterCity-strekningen Østfoldbanen [7]
2012 Konseptvalgutredning (KVU) for InterCity-området POU-00-A-00014 [3]
2016 Planprogram for strekningen Fredrikstad–Sarpsborg [8] (revidert planprogram 2017 [9]). Figur
3–2 på neste side vider varslet planområde
2017 Forstudie InterCity Haug–Halden ICP-10-A-25006 [10]
For en nærmere beskrivelse av disse og andre, se planbeskrivelsen [11].
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4 DAGENS SITUASJON
4.1

Områdebeskrivelse

Fredrikstad kommune har ca. 81 000 innbyggere (per 2. kvartal 2018). Store deler av planområdet for
nytt dobbeltspor og rv. 110 omfatter bebygd areal. Det strekker seg fra Seut, via Grønli, Lisleby og til
Østfoldhallen ved Rolvsøy godsterminal. I Fredrikstad sentrum inngår området fra Grønli til St. Croix,
og St. Croix gate opp til kryss med Brønneløkkveien. Det består i hovedsak av tettbebygde områder i
bysentrum og næringsområder i utkanten av sentrum i bybåndet mellom Fredrikstad og Sarpsborg.
Landskapet preges av Glommas slettelandskap som inn mot Fredrikstad vestfra brytes av
tversgående lave åser. I dalbunnene er det flere steder svært utfordrende grunnforhold.
Strekningen mellom Seut og Rolvsøy kan deles inn i fire landskapsområder; Seut til St. Hansfjellet, St.
Hansfjellet–Grønlifjellet og videre til St. Croix, Grønlifjellet til Kiæråsen og fra Lisleby og Gamle
Glemmen kirke til Rolvsøy.

Figur 4–1: Oversiktskart med varslet planområde (stipling)
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4.1.1 Seut til St. Hansfjellet
Landskapet er i noen grad preget av de markerte åsdragene som er typisk for store deler av
kommunen, men også det flatere partiet ved Vestre gravlund og Merkurbanen.

Figur 4–2: Skråfoto fra parsellstart ved Seut og Simo (foto: Blom URBEX 2014)
Eksisterende jernbanespor og rv. 110 går på tvers av åsryggene, og sammen med tilknytningene til
lokalvegsystemet (over- og underganger) danner disse infrastrukturanleggene markerte og til dels
dominerende strukturer i landskapet. Arealbruken for øvrig er dominert av boligbebyggelse, spredt
næringsbebyggelse, skoler og fellesarealer.

Figur 4–3: Skråfoto fra området ved Vestre gravlund og Merkurbanen (foto: Blom URBEX 2014)
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Trosvik gård med tidligere hageanlegg ligger ved Onsøyveien, og er et viktig kulturmiljø. Hageanlegget er i dag lite synlig, men det kan finnes elementer av det gamle anlegget under bakken. Rundt
gården er det også inskripsjoner fra 1600-tallet på fjell og steiner.

Figur 4–4: Skråfoto fra området mellom Vestre gravlund og Frydenberg (foto: Blom URBEX
2014)
4.1.2 St. Hansfjellet–Grønlifjellet og videre til St. Croix
Denne delen av planområdet er preget av nærheten til sentrum med store infrastrukturanlegg og en
sammensatt bebyggelse med bolig og næringsområder. St. Hansfjellet, Grønlifjellet, Apenesfjellet og
Speiderfjellet (ved Dammyr) danner markerte avgrensinger av landskapsrommet. Infrastrukturen og
noe næringsbebyggelse ligger i de flatere partiene mellom fjellene. Boligbebyggelsen ligger for en stor
del oppe på fjellområdene.

Figur 4–5: Skråfoto fra området ved St. Hansfjellet og Grønli (foto: Blom URBEX 2014)
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Glemmen kirke med kirkegården er et markert innslag i landskapet, og kirkespiret er et godt synlig
landemerke internt i området. Bebyggelsen langs Glemmengata med Glemmen kirke, Trara skole,
Glemmen herredshus og Røde Mølle danner et viktig kulturmiljø.

4.1.3 Grønlifjell til Kiæråsen
Dette er en sammenhengende åsrygg med bebyggelse sør og vest for Bingedammen. Resten av
åsryggen består av ubebygd område med skog, Bingedammen, vegetasjonsløse koller og et nedlagt
steinbrudd. Området er omgitt av bynær boligbebyggelse.

Figur 4–6: Kiæråsen med det nedlagte steinbruddet. Dagens jernbane vises i høyre billedkant
(foto: Blom URBEX 2014)

4.1.4 Fra Lisleby og Gamle Glemmen kirke til Rolvsøy
Ved Lisleby ligger en bydel med boligbebyggelse som dominerende arealbruk mellom Lislebyveien og
fv. 109. Snippen er bydelens «sentrum» med butikker og servicenæringer. Sentralidrettsanlegget
ligger også her.
Gamle Glemmen kirke er en romansk kirke fra 1182, og er byens eldste bygning. Den ligger på et
høydedrag omkranset av frodig vegetasjon og noe bebyggelse. I skråningen ned mot Lislebyveien står
det en stor monumental eik.
Råbekken/Evjebekken renner fra Borredalsdammen og ned til Glomma. Begge navn benyttes om
denne bekken, her er Evjebekken brukt. Dagens jernbane og fv. 109 krysser bekken. Nordøst for
bekken går jernbanen gjennom et sammensatt område med store jordbruksarealer, markert
næringsbebyggelse (særlig langs Dikeveien) og boligbebyggelse ved Evje/Hauge.
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Figur 4–7: Lisleby (foto: Blom URBEX)

Figur 4–8: Dikeveiområdet med Østfoldhallen og dyrket jord på Hauge. Dagens jernbane går
midt på bildet (foto: Blom URBEX)
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Jernbane

4.2.1 Dagens stasjon
Dagens stasjon ligger sentralt mellom Gamlebyen og Forstaden, som på slutten av 1800-tallet var
sentrumsområdene i Fredrikstad. Stasjonsbygningen i Fredrikstad er oppført i 1878 [12] og bygningen
er godt bevart. Sammen med bryggerhus og lokstall er stasjonsbygningen administrativt vernet [13].
Det er to sideplattformer som er universelt tilgjengelige, siden de ligger i samme nivå som fortau til
nærliggende veger. Videre er det heis på hver side av sporene til undergangen mellom plattformene.

4.2.2 Spor
Sør for Moss er høyeste tillatte hastighet 130 km/t på eksisterende spor. Det er en rekke korte avsnitt
med nedsatt hastighet både gjennom, men også utenfor byene. Hastighetsnedsettelser, uten at togene skal stoppe, bidrar til økt reisetid. Gjennomsnittshastigheten, inklusive stopp mellom Oslo og
Halden, er 68 km/t.
Inn mot Fredrikstad stasjon er dagens jernbane lagt parallelt med rv. 110 med kort tunnel gjennom St.
Hansfjellet. Ved Grønli er både riksvegen og jernbanen lagt over fv. 109 på bruer.
Fredrikstad stasjon ligger i en krapp kurve med radius 300 meter ved plattformene. Dette gir stor
avstand mellom plattformkant og tog. Alle togspor er lagt uten overhøyde, noe som medfører en skiltet
hastighet på 40 km/t [14].
Figur 4–9 viser skjematisk plan for dagens Fredrikstad stasjon, mens tabell 4-1 gjengir tekniske data.
Buttsporene er tatt ut av bruk. Den skjematiske planen baserer seg på informasjon fra Network
Statement 2019 [15]. Hovedspor er spor 1A og 2B. Plattformlengder er på 190 meter til spor 2A og
230 meter til spor 1A. Det er dermed kun plattform til spor 1A som er lang nok til doble FLIRT-sett.
Stasjonen er ikke retningsdrevet, da det i utgangspunktet kun benyttes plattform til spor 1a. Det er kun
ved bruk av innsatstog i rushtid og ved uregelmessigheter at plattform til spor 2a benyttes.
Sporveksler er sentralstyrte og har drivmaskiner av typen BSG 9 (SIEMENS).

Figur 4–9: Skjematisk plan for dagens Fredrikstad stasjon. Tall med liten skrifttype er
sporvekselnummerering. Hentet fra Network Statement 2019 [15]
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Tabell 4-1: Spor- og plattformlengder på dagens stasjon. Hentet fra Network Statement 2018
[15] (buttsporene er tatt ut av bruk)
Spor
Atkomst
Merknad
Nr. Type
Lengde
Forlenget med bil
1A
Hovedtogspor
270 m
735 m
Til plattform Forlenget lengde er spor 1A+1B
1B
Togspor
370 m
14
Buttspor
15
Buttspor
16
Buttspor
17
Buttspor
18
Buttspor
2A
Togspor
285 m
750 m
Til plattform Forlenget lengde er spor 2A+2B
2B
Hovedtogspor
370 m
Etter stasjonen dreier banen nordover og går parallelt med Glomma. Ved Lislebystranda fjerner banen
seg fra elva, og er lagt gjennom boligområdet forbi nedlagte Lisleby stasjon. På Lisleby stasjon er det
et kort kryssingsspor. Frem mot Svaneveien går jernbanen langs industri/næringsområder samt
jordbruksområder.
Jernbanen utgjør i dag en betydelig barriere gjennom Fredrikstad. De fleste vegkryssinger av dagens
jernbane er planskilte, men Dr. Opsands vei, Svaneveien og Hans Nielsen Hauges vei krysser i plan.
Svaneveien er stengt for gjennomkjøring for biler, men benyttes av fotgjengere og syklister (se også
kap. 4.4).

4.2.3 Kontaktledning (KL)
Eksisterende KL-anlegg har forsyning fra Smørbekk omformerstasjon i nord og Sarpsborg omformerstasjon i sør. Eksisterende anlegg er bygd med sugetransformatorer. Det er sammenhengende forsterkerledning mellom Rygge stasjon og Sarpsborg omformerstasjon. Forsterkerledningen er for det
meste utført som blank line montert på toppen av KL-master. Det er noe isolert kabel for å kunne
passere under lave bruer.
Banen ble elektrifisert i 1940. Etter dette har KL-anlegget vært ombygd i forskjellige perioder. Anlegget
er i dag bygd på master av tre, betong eller stål. På stasjonsområder er det montert åk med hengemaster. KL-anlegget er seksjonert med brytere og de fleste er motordrevne og fjernstyrte.
Det er en kombinasjon av enkelt- og dobbeltisolerte sporfelter på strekningen. Det er montert dobbel
returledning i bakkant av KL-master.

4.2.4 Elektro
Eksisterende anlegg består av strømforsyning, sporvekselvarme og elektroinstallasjon på plattform
ved Fredrikstad stasjon. Anlegget er forsynt med flere forsyningspunkter fra netteierne i området,
henholdsvis Hafslund Nett og Norgesnett. Systemspenning er 230 V IT. Det er ikke installert 50 Hz
høyspenning på strekningen.

4.2.5 Tele
Eksisterende kabelanlegg langs spor består av G96 og G48 singelmodus fiber samt L30 kobberkabel.
Regionale noder i forbindelse med stamfiber og NGN-nettet på strekningen ligger i Moss, Sarpsborg
og Kornsjø. Andre lokale noder og aksessutstyr mates med tilsvarende aksessnett-fiber langs spor.
Eksisterende GSM-R dekning langs spor/stasjonsområde tilfredsstiller dagens krav til sikker
togfremføring.
Tilstand og funksjon av publikumsinformasjonsanlegget på Fredrikstad stasjon er ikke vurdert. I og
med at det er planlagt ny stasjon på Grønli, er status og omfang for dagens teleobjekter og teknisk
hus på eksisterende stasjon heller ikke vurdert.
Dagens strekning består av enkeltspor med krav og løsninger til teleteknisk anlegg i henhold til dette.
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4.2.6 Signal
Eksisterende anlegg på strekningen er av typen NSI-63, som er et relebasert sikringsanlegg. Det er
sammenhengende FATC (fullt utrustet automatisk hastighetsovervåkning) med sporfelt på strekningen
Seut til Rolvsøy. Sporfelt er av typen JRV (2 fase sporfelt releer). Eksisterende sikringsanlegg er i
rimelig god stand med releanlegg på Fredrikstad, Lisleby og Rolvsøy stasjoner.
Nytt dobbeltspor bygges med ERTMS og i ny trase. Det er kun Rolvsøy stasjon som blir permanent
berørt. Prosjektering av eventuelle midlertidige anlegg utføres i senere faser. Derfor er det ikke utført
noen inngående beskrivelse av dagens sikringsanlegg.

4.2.7 Konstruksjoner
Det er fire jernbanebruer på strekningen: Onsøyveien, Holmegata, Steffensjordet og St. Croix
jernbanebru. I tillegg er det noen mindre underganger/kulverter på strekningen.
Onsøyveien jernbanebru er en betong rammebru som er i god stand.
Holmegata jernbanebru er en stålbjelkebru med tre spenn. Søylene på denne brua er slanke
stålsøyler som er blitt litt skråstilt. Inspeksjonsrapporter viser at det ikke er noen alvorlige skader på
denne brua.
Steffensjordet jernbanebru er en betongbjelkebru i seks spenn med totallengde 77,4 meter. Fem av
aksene er fundamentert på svevende peler og to akser med peler til berg. Brua har store setninger i
flere akser, opptil ca. 35 cm. Brua har fuger i alle akser. Setningene gjør at disse fugene er lukket, noe
som fører til lokal knusning av betong. Dette skyldes muligens horisontal forskyving av landkar samt at
brua har lengdefall som gjør at egenvekten har en horisontalkomponent. I denne fasen er det antatt at
brua må rives før tyngre arbeider i nærheten utføres.
St. Croix jernbanebru er en tospenns jernbanebru av betong. Inspeksjonsrapporter viser at det ikke er
noen alvorlige skader på denne.

Figur 4–10: Jernbanekonstruksjoner Seut–Kiæråsen. Med unntak av St. Croix ligger
banekonstruksjoner og vegkonstruksjoner parallelt (foto: Blom URBEX 2014)
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Veg

4.3.1 Trase
Dagens trase for rv. 110 starter i denne planen ved rundkjøring med fv. 108 (Simokrysset) i nordvest,
går sørøstover langs eksisterende jernbane over Onsøyveien og fv. 409 Veumveien før den går i en
ca. 160 meter lang tunnel gjennom St. Hansfjellet. Øst for St. Hansfjellet går rv. 110 over fv. 109 og
har rundkjøring med fv. 109 ved Brochs gate som også gir en av hovedatkomstene til sentrum av
Fredrikstad. Rv. 110 går videre østover langs eksisterende jernbane mellom Apenesfjellet og
Speiderfjellet/Dammyr og har rundkjøring med tilknytning til fv. 108 og St. Croix gate ved St. Croix.
Dagens rv. 110 går videre østover under eksisterende jernbane mot Fredrikstadbrua over Glomma.
Denne planen avsluttes før Fredrikstadbrua ved rundkjøringen med Brønneløkkveien.
Dagens rv. 110 er tofeltsveg med fartsgrense 70 km/t fra vest inn til sentrum av Fredrikstad og
fartsgrense 50 km/t fra sentrum og videre østover mot Fredrikstadbrua. Rv. 110 fra Ørebekk til
Simokrysset vest for denne planen er under utbygging, og forventes ferdigstilt som firefelts veg
sommeren 2019.
Kryssene på dagens rv. 110 er utformet som rundkjøringer, unntatt ved Veumveien hvor krysset er
utformet som en hank med kanaliserte T-kryss på rv. 110 og ved Veumveien/Holmegata.
Fylkesveg 109 her hovedveg mellom Fredrikstad og Sarpsborg. Mellom Fredrikstad sentrum og
Råbekken har den fire felt, videre to. Det planlegges utvidelse av vegen mellom Råbekken og
Torsbekkdalen (i Sarpsborg).

4.3.2 Trafikk
Figuren under viser at dagens trafikktall (ÅDT) i 2017 for rv. 110 og fv. 109 gjennom Fredrikstad.

Figur 4–11: Trafikktall i årsdøgntrafikk (ÅDT) i 2017 for rv. 110 og fv. 109 i Fredrikstad sentrum.
Tall fra Nasjonal vegdatabank [16]
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4.3.3 Konstruksjoner
Følgende konstruksjoner finnes på strekningen:
• Onsøyveien – kulvert under rv. 110 bygget i 1981. Lengde 14,65 meter. Innvendig bredde
13,15 meter.
• Veumbekken – kulvert under rv. 110 bygget i 1979. Lengde 4,42 meter. Innvendig bredde 3,1
meter.
• Holmegata – kulvert under rv. 110 bygget i 1979. Lengde 17,51 meter. Innvendig bredde 15
meter.
• Vestre Frydenberg gangkulvert – kulvert bygget i 1979. Lengde 14,3 meter. Innvendig bredde
3,6 meter.
• Myragata gangbru over jernbanen – bjelkebru, normerte elementer, elementbru nr. 1. Lengde
36,5 meter. To spenn.
• St. Hansfjelltunnelen portal sørgående – portal bygget i 1979. Lengde 10 meter.
• St. Hansfjelltunnelen portal nordgående – portal bygget i 1979. Lengde 10 meter.
• Glemmengata – platebru krysser rv. 110 bygget i 1979. Lengde 19 meter.
• Steffensjordet – platebru krysset fv. 109 bygget i 1979. Total lengde 83,9 meter. Seks spenn.
• Steffensjordet gangbru – platebru krysser fv. 109 bygget i 1979. Total lengde 75,8 meter.
Seks spenn.
• Hassingen gangbru – fagverksbru bygget i 1996. Total lengde 58 meter. Tre spenn.
• Bryggeriveien – bjelkebru bygget i 1977. Lengde 32,6 meter.
• St. Croix gangkulvert I og II – to kulverter bygget i 1977. Begge lengde 4,4 meter.
Steffensjordet vegbru har som Steffensjordet jernbanebru meget store setninger i flere akser, opptil
ca. 35 cm. Denne brua er fundamentert på svevepeler i fem akser. Problemet er som beskrevet for
jernbanebrua (se kap. 4.2.7) lukket fuger med lokal knusning av betong. De øvrige konstruksjonene
holder seg godt.

4.4

Gang- og sykkelvegnett

Gang- og sykkelvegsystemet innenfor planområdet bærer preg av varierende standard. Det er veksling mellom fortau og gang- og sykkelvegløsninger, og strukturen er til dels vanskelig å orientere seg i,
spesielt gjelder det for sykkelbrukere. I noen områder forutsettes det lokalkunnskap for å finne gode
og trafikksikre forbindelser. Inn mot sentrum er jernbanen og rv. 110 en vesentlig barriere, og i flere
områder er det store omveger mellom viktige målpunkt. Det er langsgående gang- og sykkelveg langs
rv. 110 kun på deler av strekningen. Mellom Bryggeriveien og St. Croix er det gang- og sykkelveg.
Tabell 4-2 oppsummerer gang- og sykkelvegkryssinger av rv. 110 og jernbanen, og disse er kartfestet
i figur 4–14. Rett vest for St. Hansfjellet er det gang- og sykkelveg i bru over rv. 110. Øst for St. Hansfjellet er det gang- og sykkelkryssing over langs Glemmengata, under langs fv. 109 Rolvsøyveien og
over langs Bryggeriveien. Under rundkjøringen ved St. Croix er det gang- og sykkelkulverter under to
vegarmer for rundkjøringen, se figur 4–13. Gang- og sykkelvegramper ved krysset tilfredsstiller ikke
dagens krav til helning, og kulverten har ikke tilstrekkelig høyde ut ifra dagens krav.
Mellom dagens Fredrikstad stasjon og Rolvsøy er ni krysningsmuligheter av jernbanen (se figur 4–14),
hvor flere av disse er plankryssinger av sporet.

Figur 4–12: Jernbanen (og rv. 110) ligger over Onsøyveien på bruer (til venstre). Rv. 110 og
jernbanen ligger over fv. 109 på bruer ved Steffensjordet (til høyre)
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Figur 4–13: Til venstre vises Veumveien/Holmegata som rv. 110 (og jernbanen) ligger over på
bru. Det er tosidig tilbud for gående og syklende under brua, til høyre i bildet vises en lokal
smal undergang for gang og sykkel (markert med rød pil). Til høyre: St. Croix gate (rv. 110) mot
rundkjøringen på St. Croix (sett vestover)

Tabell 4-2: Gang- og sykkelvegskryssinger av jernbanen og rv. 110
Nr. Sted
Beskrivelse
1
Seut
Gang- og sykkelvegundergang under bane, men ikke
rv. 110. Området under ombygging
2
Langs Onsøyveien
Under bane og rv. 110
3
Ved Vestre gravlund
Gang- og sykkelvegundergang under bane og rv. 110
som forbinder Merkurveien med gravlunden
4
Langs Veumveien
Under rv. 110 og jernbane
5
Vest for Veumveien
Gang- og sykkelvegundergang under bane og rv. 110.
Forbinder Vestre Frydenbergvei og Mulvads gate
6
Vest for St. Hansfjellet/Myragata
Gang- og sykkelvegbru over bane og rv. 110
7
Langs Glemmengata
Vegbru for Glemmengata over bane og rv. 110
8
Langs fv. 109 (tosidig)
Kryssing under bane og rv. 110
9
Langs Bryggeriveien (tosidig)
Vegbru over bane og rv. 110
10 Nord for rundkjøringen ved St.
Undergang rv. 110
Croixkrysset
11 Øst for rundkjøringen ved St.
Undergang rv. 110
Croixkrysset
12 Øst for eksisterende
Kryssing over rv. 110 på bru
jernbanekryssing ved St. Croix
13 Langs rv. 110 St. Croix (tosidig)
Jernbanebru over rv. 110
14 Fredrikstadbrua (rv. 110)
Kryssing over jernbanen
15 Hannibalveien
Plankryssing av jernbanen
16 Lislebyveien
Undergang jernbanen
17 Lislebyveien 115A
Plankryssing (grusveg) av jernbanen til eiendom
18 Lisleby
Undergang for gående og syklende som forbinder
Kampenveien og H. Jamissens vei
19 Sølans vei / Dr. Opsands vei
Plankryssing for kjøreveg med fortau
20 Evjebekkveien (gang- og sykkelveg)
Jernbanebru over Evjebekkveien
21 Svaneveien
Plankryssing for gående og syklende
22 Hans Nielsens Hauges vei
Plankryssing for lokalveg
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Figur 4–14: Kryssinger av rv. 110 og jernbanen
Det er godkjent en hovedsykkelplan for hovedsykkelveger i Sarpsborg og Fredrikstad [17]. Denne
planen inneholder oversikt over eksisterende hovedvegsystem og strategi og handlingsplan for
forbedringer av situasjonen i kommunene. Noen av tiltakene i sykkelplanen vil ha direkte og indirekte
betydning for InterCity og rv. 110-prosjektene, og enkelte av tiltakene vil realiseres før eller samtidig
med nevnte prosjekter. Planene forutsettes realisert av partene i Bypakke Nedre Glomma, dvs.
Fredrikstad og Sarpsborg kommuner, Østfold fylkeskommune og Statens vegvesen. Handlingsdelen i
planen viser tiltaksbehov og ansvarsfordelingen mellom de nevnte parter.
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Grunnforhold

Grunnforhold og geoteknisk grunnlag er beskrevet i fagnotat geoteknikk (ICP-16-A-25147) [18], det
vises til fagnotatet for ytterligere detaljer. En forenklet presentasjon av grunnlag, i form av boringer,
finnes dessuten i sammenstillingsmodell (i tilknytning til etablert bergmodell).
4.5.1 Generelt
Det er utført omfattende grunnundersøkelser i planområdet. Disse danner grunnlag for utarbeidelse av
geotekniske rapporter, ingeniørgeologisk rapport og hydrogeologiske rapporter. Grunnundersøkelsene
er utført ved ulike typer sonderinger, prøvetaking og poretrykksmålinger, i tillegg til seismikk og
befaringer/kartlegging.
4.5.2 Berggrunn
For detaljer om berggrunnen vises det til ingeniørgeologisk rapport (ICP-16-A-25595) [19]. Her følger
et sammendrag av den.
Området mellom Seut og Rolvsøy godsterminal består av grunnfjell fra førkambrisk tid. Landskapet
består av skogkledd, småkupert åslandskap. Forsenkninger i terrenget følger hovedsakelig strøkretning nordøst-sørvest, noe som har sammenheng med tidligere foldinger av grunnfjellet. Åsene har
normalt slakere fall mot nord, og noe brattere fall mot sør. Dette er et resultat av isens bevegelse mot
sør-sørøst i istidene.
Fastlandet i Østfold og øyene sør for dette (Hvalerøyene m.fl.) hører i sin helhet til grunnfjellet med
granitt og gneis i de sørvestre delene langs østbredden av Iddefjordens indre del. Granitt er en
magmatisk bergart, som normalt er middels- til finkornet. Bergmassen er massiv (ingen systematisk
fordeling av mineraler) og består i hovedsak av mineralene feltspat, kvarts og glimmer. Gneis er
Norges mest utbredte bergart, den er metamorf (omdannet) og opptrer i mange ulike varianter med
relativt ulike bergmekaniske egenskaper. Store deler av indre og søndre Østfold består av gneis, i
varianten glimmergneis.
Planlagt trase mellom Seut og Rolvsøy går i sin helhet gjennom områder der berggrunnen består av
Iddefjordsgranitt. Dette er en grårosa, homogen granitt som forekommer i deler av Østfold og sørover i
Sverige hvor den utgjør en forholdsvis ung del av grunnfjellet (om lag 925 millioner år gammel).
Både gneis og granitt i intakt form er ansett for å være sterke bergarter som egner seg godt i
anleggsteknisk sammenheng, f.eks. tunnelbygging. Lokalt vil det imidlertid forekomme svakhetssoner i
berggrunnen. Geologiske forundersøkelser viser at de planlagte tunneltraseene vil krysse enkelte
svakhetssoner i berggrunnen. Flere av disse sonene antas å ha en mektighet på flere titalls meter.
Her kan nevnes passering under Hassingveien på Grønlifjellet og Mørkedalen mellom Lislebyfjellet og
Falchåsen (alternativ 4a). Det forventes tett oppsprukket og til dels oppknust berg i svakhetssonene.
Ved passering av slike svakhetssoner med tunneldrift vil det kreves spesielle tiltak, både når det
gjelder det sprengningstekniske og det sikringstekniske.
4.5.3 Løsmasser
Planområdet er karakterisert av oppstikkende bergpartier med liten eller ingen løsmasseoverdekning.
Mellom disse er det slake eller tilnærmet flate områder med bløt, stedvis sensitiv eller kvikk leire til stor
dybde. Under leirmassene er det stedvis morene mot berg.
Generelt gjelder det for hele området at bergoverflaten er svært kupert både over og under terreng.
Det er flere steder registrert flere titalls meter til berg kun få meter unna områder med registrert berg i
dagen. Det vil si at bergoverflaten ofte faller tilnærmet loddrett.
I flere områder er det påvist poreovertrykk i grunnen. Dette gjelder ved Veumveien, på Grønli og trolig
på Lisleby. Det kan ikke utelukkes at det vil gjelde også andre steder. Det er også kjent at det i noen
områder er pågående terrengsetninger.
Siden det er påvist kvikkleire/sprøbruddmateriale i planområdet er fare for kvikkleireskred utredet etter
retningslinjer i veileder fra NVE [20]. Dette behandles i områdestabilitetsrapport Seut–Rolvsøy [21].
Faresoner for kvikkleireskred er noe nærmere behandlet i etterfølgende kapitler. Det bemerkes at
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områdestabilitetsvurderingene i denne omgang ikke har omfattet stabilitetsberegninger for identifiserte
faresoner. Dette som angitt i forannevnte rapport.
Planlagt nytt dobbeltspor ligger flere steder tett på dagens bane, og anleggsarbeider i forbindelse med
bygging av nytt dobbeltspor vil dermed kunne påvirke stabilitet for dagens bane. Beregninger utført i
hovedplanfase viser at stabilitet for dagens bane generelt må forventes å være lavere enn det som
kreves etter dagens regelverk, særlig der hvor det er kvikkleire/sprøbruddmateriale. Dette fører til
behov for stabiliserende tiltak for dagens bane i anleggsfasen.
4.5.3.1 Seut–Kiæråsen
Området kjennetegnes ved at det har svært utfordrende grunnforhold. På strekningen fra Seut til
Kiæråsen er det til sammen registrert 13 faresoner eller antatte faresoner for kvikkleireskred. Tre av
sonene er ikke klassifisert på grunn av for få/ingen grunnundersøkelser. To soner er klassifisert som
lav faregrad og åtte soner er klassifisert som middels faregrad. Det vil være behov for nærmere
utredning av sonene i neste planfase. Det vises til områdestabilitetsrapport [21] for nærmere
informasjon om registrerte soner.
Fra parsellgrense mot Haug–Seut er det registrert noe varierende dybder til berg, med sensitiv/kvikk
leire frem til Trosviktoppen/Simo. Både veg og bane ligger deretter på antatt berg gjennom
Trosviktoppen før man kommer ut på et område med kvikkleire og noe dårlig stabilitet frem mot og ved
krysning av Onsøyveien. Videre er det registrert sensitiv/kvikk og antatt setningsømfintlig leire langs
Merkurbanen og ved Veumveien. Der dagens veg krysser over Holmegata/Veumveien er det registrert
dybder til berg på over 50 meter. Ved Veumveien er det registrert poreovertrykk og tegn til
terrengsetninger. Målinger fra satellitt viser ca. 70 mm setning for perioden 2014–2017 [22].
Etter Veumveien har man igjen et område med berg / små dybder til berg før man passerer en dyprenne med leire/kvikkleire og til dels store dybder til berg på veg inn mot tunnelene gjennom St.
Hansfjellet. Grunnundersøkelser har vist at denne dyprenna strekker seg sørover langs St. Hansfjellet
og nordover i daldraget mellom Frydenberg og Brattliparken.
Ved Grønli er det også meget dårlige grunnforhold med bløt leire / kvikkleire. Det er størst dybder til
berg der jernbanen og rv. 110 krysser over fv. 109, med over 50 meter. Veg- og jernbanefyllingene har
dårlig stabilitet i dagens situasjon. Det er pågående terrengsetninger i store deler av området, samt
også horisontalbevegelser i grunnen ved bruene. Det er også her registrert poreovertrykk i grunnen.
Stabilitet for bruene er dårlig. Inklinometermålinger utført sist i september 2016 viser at horisontaldeformasjon i grunnen opptrer i dybdenivåer som sammenfaller med dybdenivåer for kritiske
glidesirkler fra stabilitetsberegninger. Utførte stabilitetsberegninger viser også lav sikkerhet mot
glidning. Forenklet sagt viser inklinometermålingene at styrken (motstanden) i leira er såpass høyt
mobilisert at den deformeres noe på grunn av dette (skjærdeformasjoner).
Setningsmålinger på jernbanebrua over fv. 109 ble tatt opp igjen i mars 2017. Basert på målinger
utført i perioden mars 2017 til mars 2018 har de mest utsatte målepunktene på brua en setningshastighet på inntil 9 mm/år, noe som er det samme som, eller til og med litt mer enn, det som tidligere
er målt for perioden 1986 til 1992.
Terrengsetninger i området er, i tillegg til å være observert visuelt i form av synlige skader på
bygg/konstruksjoner, påvist både ved historiske måledata fra Statens vegvesen og ved innledende
tolkning av InSAR satellittdata fra perioden desember 2014–oktober 2017 [22]. Satellittmålingene viser
terrengsetninger ved og rundt bruene, oppover i området ved Glemmen videregående skole og også
ganske langt oppover i dalen langs fv. 109. Registrert setningshastighet er i samme størrelsesorden
som det som nylig er målt for jernbanebrua, inntil 10 mm/år.
I Bydalen er det registrert bløt og meget kompressibel leire/kvikkleire i området ved bryggeriet. Dybder
til berg varierer, og det er delvis registrert antatt morene med stein og blokk over berg. Største dybder
til berg er registrert i midtre/vestre del av dalen hele vegen opp mot foten av Bingedammen. Ved
tunneltraseene er største registrerte dybde til berg ca. 28 meter, med inntil sju meter antatt morene
over berg. Noe lenger nord i dalen, nedstrøms Bingedammen, er det registrert dybder til berg på nær
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34 meter. Her er det også registrert betydelig større mektighet av antatt morene i en del boringer langs
dalens vestside.
4.5.3.2 Veumveien–Grønli og Grønli–St. Croix
Ett vegalternativ (alternativ 1) går i tunnel fra Veumveien, under Brattliparken og kommer ut under
Traraveien i Fremskridt. Her er det en dyprenne med løsmasser under bebyggelsen mellom
Frydenberg og Brattliparken. Dybder til antatt berg på inntil 33 meter er registrert i krysset mellom
Uraniaveien og Furuholtveien. Dybder til antatt berg variere for øvrig en god del i dette området.
Løsmassene består av bløt leire, som fra ca. seks meters dybde vil defineres som sprøbruddmateriale. Enkelte boringer viser antatt morene, med ca. 2–5 meters tykkelse, over antatt berg.
Etter Brattliparken, under Traraveien i Fremskridt, møter man igjen et område med løsmasser av bløt
kvikkleire/sprøbruddsmateriale som strekker seg nedover mot rundkjøringen like nordøst for Glemmen
videregående skole. Boringer har vist dybder til antatt berg langs skolen på 10–15 meter. Løsmassene
i området er utsatt for pågående terrengsetninger, noe som er synlig på konstruksjoner i området ved
rundkjøringen.
Fra Grønli og videre ut til St. Croix er det i liten grad utført grunnundersøkelser, og supplerende
grunnundersøkelser må utføres i neste planfase. Terrenget er tilnærmet flatt, og det er ikke funnet
områder som anses utsatt for områdeskred på strekningen. Grunnforhold antas å være bløt
setningsømfintlig leire, med innslag av sensitiv eller kvikk leire. Ved St. Croix-rundkjøringen finnes
noen boringer som viser bløt leire under en tynn tørrskorpe. Det er boret til 15 meter under terreng
uten at man har truffet faste masser eller berg.
4.5.3.3 Kiæråsen–Lisleby
Fra Kiæråsen til Lisleby / Gamle Glemmen kirke er det for det meste berg så fort man kommer noe inn
fra Glomma. Enkelte forsenkninger/daldrag finnes likevel, som for eksempel Mørkedalen nordover fra
Bingedammen/Bydalen og i forlengelsen langs Lisleby allé. I forsenkningene finnes løsmasser av
antatt bløt leire, uten at dette er nærmere kartlagt i detalj. Grunnundersøkelser har primært vært utført
for vurdering av mulig overdekning for tunneltraseer, og har vist stor variasjon i dybder til berg. Noen
steder, for eksempel langs Lisleby allé, er det registrert dybder til berg på over 40 meter.
Langs Glomma (Lislebystranda) er det registrert store områder med bløt og sensitiv/kvikk leire.
Overslag over stabilitetsforholdene for dagens bane ved Lislebystranda har vist at dagens jernbanen
(som ligger på fylling i området) og skråningen ved Glomma, ligger med lav sikkerhet mot utglidning.
Området er vurdert som meget geoteknisk utfordrende. På grunn av dårlige stabilitetsforhold, og
forventede store utfordringer med å sikre stabilitet i området (om i det hele tatt mulig), er traséen fra
KVU i dette området frarådet allerede i forstudien.
4.5.3.4 Lisleby / Gamle Glemmen kirke–Rolvsøy
Landskapet er preget av langsgående fjellrygger i retning nord-nordøst/sør-sørvest. Mellom ryggene
ligger det dalsøkk/løsmasseområder som hovedsakelig består av bløt og meget kompressibel
leire/kvikkleire, til dels til stor dybde. Grunnvannstanden i området ligger generelt høyt, og det forekommer områder med artesisk trykk (poreovertrykk). Sistnevnte er registrert i forbindelse med
grunnundersøkelser for fv. 109, i området nord for Ombergveien.
Det er registrert tre faresoner for kvikkleireskred på strekningen. En sone er klassifisert som lav
faregrad og to soner er klassifisert som middels faregrad. De to sistnevnte ligger på hver sin side
langs Evjebekken, og strekker seg ut på begge sider av planområdet. Det vil være behov for nærmere
utredning av sonene i neste planfase.
Dagens bane ligger i et forholdsvis flatt løsmasseområde fra Lisleby til Rolvsøy. Banen krysser
Evjebekken på bru/kulvert, og ligger for øvrig på en rundt én meter høy fylling. Stabilitet for dagens
bane er lavere enn det som kreves etter dagens regelverk.
På østsiden av dagens bane, før kryssingen av Evjebekken, ligger et dalsøkk som er gjenfylt med
søppel.
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Hydrogeologi

4.5.4.1 Målsetninger og leveranser
De hydrogeologiske undersøkelsene omhandler kartlegging og vurdering av poretrykkssituasjonen og
risiko for setninger for valg av fundamenteringsløsning for stasjonsområdet på Grønli, jf. beskrivelser
av grunnforhold i kap. 4.5.3.
Målet er å avklare om det er vannførende lag under trykk i området hvor det skal peles. I slike tilfeller
søker studien å avgrense geografisk utbredelse nærmere, tykkelse og tilhørende hydrauliske
egenskaper slik at risiko for ukontrollerte setninger reduseres til et akseptabelt minimum.
Det er utført hydrogeologiske vurderinger og undersøkelser i flere trinn. Rapport ICP-16-A-25125
utgjør den avsluttende fasen av studien hvor resultater og tolkninger samles i en rapport [22].
Vurdering av supplerende totalsonderinger, oppdatering og utføring av modellberegninger for
grunnvannsstrømning står sentralt for å anbefale eventuelle avbøtende tiltak.
Observasjoner og foreløpige vurderinger av de hydrogeologiske forholdende og risiko knyttet til
punktering av vannførende lag oppsummeres under.
4.5.4.2 Hydrogeologiske forhold
Ved peling av stasjonsområdet ned til fjell vil det være mulighet for punktering av vannførende lag og
at vannet kan bevege seg ut av systemet, f.eks. ved lekkasjer langs peler ved boring av peler eller
gjennom dannelse av nye linker mellom vannførende lag. Dette kan føre til en negativ vannbalanse og
senkning av grunnvannsstand og videre til setninger. Det samme vil gjelde for byggegroper som er
vanskelig å tette fullstendig. Grunnvannstanden vil sannsynligvis senkes lokalt og ha en viss
påvirkning på grunnvannsstanden utover byggegropen. I følge Begrensskade rapporten [23], som
baserer seg på erfaringstall fra byggegroper, vil det ved delvis tetting og injeksjon være en
poretrykkspåvirkning 200-300 meter utover byggegropen, men registrert poretrykksendring er liten
utover 100-150 meter fra byggegrop. Uten tiltak vil et område opp mot 400 meter kunne bli påvirket
(jf. 7.2.7). For prosjektet er det forutsatt at det gjøres tiltak.
Større konstruksjoner, spuntvegger eller andre tilnærmet vanntette vertikale konstruksjoner kan
demme opp for grunnvannsstrømning. Dette vil i sin tur føre til høyere poretrykk oppstrøms og lavere
poretrykk nedstrøms. Dette kan få konsekvenser i form av setninger nedstrøms og økt trykk mot
konstruksjoner oppstrøms.
Resultater fra totalsonderinger viser at tykkelsen av løsmasser varierer stort over korte avstander og
at de i hovedsak består av leire med innslag av linser med grovere masser ned til like over fjell der det
stedvis er registrert morene.
Poretrykket varierer mellom overtrykk og hydrostatisk trykk. Overtrykk og nedbørspåvirkning ser ut til å
være mer fremtredende i poretrykksmålere (piezometere) vest for Rolvsøyveien enn de som er
plassert på østsiden. Hydraulisk kobling mellom grunnvann i sprekker i berggrunn og vannførende lag
i løsmassene kan være en mulig forklaring på dette.
Tatt i betraktning at leire har en lav hydraulisk permeabilitet utgjør morene over fjell sannsynligvis
vannførende lag i løsmassene. Leiren fungerer da som et lokk, noe som igjen kan føre til overtrykk i
vannførende lag. Spesielt vil dette kunne oppstå der det er kontakt med sprekker i fjellet og/eller
lagene har større utstrekning og grunnvannstanden står høyere enn terrengnivå der målingen er
utført.
Det er uvisst om det er kontinuerlige vannførende lag som skaper trykket og/eller om det er sprekker i
fjellet der vann blir presset opp i de vannførende lagene. Like nord for Glemmen videregående skole
er det registrert store variasjoner i tykkelsen av løsmasser over svært korte avstander. Her kan det
være sprekkekløfter med oppsprukket berg, og det er en mulighet for at disse tillater høyere
vannføring inn i løsmassene enn fra det mer massive omliggende berget.
Nye boringer i juni/juli 2018 har bidratt til vesentlig bedre kunnskap om bergrunnstopografien.
Eksempelvis var det i det østlig del av stasjonsområdet antatt en relativ lav tykkelse av løsmasser. Her
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viser nye boringer løsmassetykkelse på over 30 meter. Det viser seg da at fjellet går steilt ned fra
fjellblotningen i øst, som også er rimelig på grunnlag av fjellets bratte helning (opp mot 36 grader i sørvestlig retning). Boringer viser at tykkelsen blir lavere igjen lengre vest før det igjen steiler bratt ned
mot Rolvsøyveien der tykkelsen er opp mot 60 meter.
4.5.4.3 Risiko for setninger og avbøtende tiltak
Det er registrert store setninger ved det planlagte stasjonsområdet på Grønli. Selv om den antatte
årsaken, punktering av vannførende lag (utstrømning S) i 1965, ble tettet ved injisering 17 år senere,
observeres fortsatt setninger. Det er derfor mistanke om at det må være andre punkteringer som har
ført til poretrykksreduksjon/grunnvannssenking. Trolig er annen påvirkning, som byggegroper, pelede
konstruksjoner i forbindelse med utbygginger, bekkelukninger og VA-ledninger med drenerende
masser, medvirkende til de pågående sentningene.
Endringer i poretrykk og setningsproblematikk er beskrevet i flere rapporter fra Statens vegvesen,
første gang i rapport B218A-6 Innfartsåre til Fredrikstad, Kryss ved Rolvsøyveien - Observasjonsdata
datert 20.10.1980. Etter dette er problemstillingene behandlet i rapporter B218A-7 datert 27.11.1981,
B218A-8 datert 8.6.1984 og B218-A-9 datert 18.12.1989. I tillegg foreligger en rapport fra Statens
vegvesen Nr. 2008235650-1 Innfartsåre til Fredrikstad, Steffensjordet bru, datert 9-12-2008 som gir en
oppdatert status / vurdering vedrørende setninger, poretrykk og andre utførte målinger. Etter dette
finnes setningsmålinger for jernbanebrua utført i mars og september 2017 og mars 2018, samt data
fra poretrykksmålinger utført i forbindelse med supplerende grunnundersøkelser for
InterCity-prosjektet. Nye poretrykksmålinger er satt ut i forbindelse med utførte boringer i juni 2018.
En overordnet hydrogeologisk modell er konstruert for Fredrikstad, og er bygget opp med topografi,
berggrunnstopografi og løsmasser over fjell. Modellen er kalibrert opp mot poretrykk målt ved flere
poretrykksmålere ved Grønli. Simuleringsresultater viser at fjell mest sannsynlig har stor påvirkning på
poretrykksforholdene i løsmassene. Modellen bruker ikke matning av vann fra fjell til løsmasser. Ved
simulering av av punkteringen fra 1965, gav resultatene en utstrømning på rundt 1/6 av det som ble
observert. Dette underbygger antagelsen om at mating fra fjell påvirker vannbalansen/poretrykk i
løsmassene.
Det er i løpet av den hydrogeologiske studien blitt utført en omfattende koding av totalsonderingene i
området for å få en kodet stratigrafi. Kodet stratigrafi må innarbeides i den hydrogeologiske modellen
sammen med en revidering av berggrunnstopografien basert på nærmere observasjoner av
fjellblotninger. For detaljert beskrivelse av geologiske formasjoner i 3D, foreslås det utarbeidet en
geologisk modell hvor geostatistikk og kodede totalsonderinger inngår. Geologisk modell vil bli direkte
implementert i en hydrogeologisk modell. En operativ hydrogeologisk modell er kritisk for simuleringer
knyttet til ulike tiltak som kan påvirke vannbalansen. Et slikt risikoverktøy vil kunne oppdateres ved ny
informasjon og dessuten bli brukt til å simulere flere effekter også for utbygginger etter at veg og bane
er ferdigstilt.

4.6

Hydrologi

Hydrologiske og hydrauliske beregninger omfatter henholdsvis flomvannføring og vannstander for de
berørte strekningene langs Seutelva og Glomma. Disse er først beskrevet i fagrapport flomvannstander (ICP-14-A-25047) fra 2017 [24] og senere oppsummert i fagnotat VA (ICP-16-A-25106) fra
november 2018 [25]. Hensikten er å gi faglig bidrag om utfordringer knyttet til flom og havnivå/stormflo
i IC-prosjektets planarbeid samt å anbefale føringer for lokalisering og høydesetting av fremtidig vegog jernbanetrase.
Bane NOR har lagt viktige føringer for dimensjonering av flom og stormflo i notatet Dimensjonering for
flom i InterCity-prosjektet [26]. Her spesifiseres at sikkerhetsklasse F2 skal benyttes. Det innebærer at
"største nominelle årlige sannsynlighet" er 200 års gjentaksintervall. For havnivå er 200 års stormflo
fremskrevet til havnivå i 2100 basert på DSBs havnivåstigningsrapport fra 2009 [27]. Når det gjelder
høydesetting av skinnetopp (SOK) angir Bane NOR at "overkant laveste skinne skal ligge minimum 40
cm over dimensjonerende vannstand og bør ligge 80 cm over. Tekniske hus og andre vannømfintlige
installasjoner må plasseres/konstrueres slik at de tåler dimensjonerende vannbelastning".
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Det er utarbeidet kart for oversvømt areal for dimensjonerende flomvannstand, se figur 4–15. Kartet er
utarbeidet ved at det er benyttet den høyeste verdien av enten 200-års stormflo i år 2100 eller 200-års
flomvannstand i vassdragene. 200-års stormflo i år 2100 er i dag anslått til ca. kote 2,16. For nedre
deler i Fredrikstad vil 200-års stormflo være dimensjonerende vannstand. 200-års flom i Glomma vil gi
dimensjonerende vannstand høyere opp i vassdraget.
Flomsonen viser områder som ligger lavere enn benyttet stormfloverdi. Barrierer som eventuelt kan
sikre lavereliggende områder bak vil derfor vises som oversvømt.
Det er ikke innarbeidet en usikkerhet på kartene og det anbefales å legge til minimum 30 cm på de
beregnede vannstander. Eventuell bølgehøyde fra hav er heller ikke hensyntatt.

Figur 4–15: Flomsone 200-års stormflo i år 2100 i Seutelva (til venstre) og Glomma (til høyre)
Resultatene viser at flomsonen ved 200-års hendelse ligger nær traseen ved parsellskille på Seut.
Avstanden til flomsonen synes å være større langs Glomma. I det videre planarbeidet vil det i begge
tilfeller være viktig å vurdere høydesetting og barrierer som kan beskytte mot flom.
Utførte vurderinger understreker at hensynet til flomsikring ivaretas ved riktig høydesetting av
jernbanekonstruksjonen basert på dimensjonerende flomnivå. Av andre viktige aspekter nevnes:
• Det kan ikke utelukkes at dimensjonerende høydesetting ved nærføring og kryssing av vassdrag kan gi konsekvenser for andre fagtemaer på øvrige delstrekninger for de ulike
alternativene.
• Det er så langt ikke foretatt beregninger av dimensjonerende flomnivåer for de mindre
vassdragene som berøres av alternativene for ny jernbane og veg.
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Annen infrastruktur

4.7.1 Vann, avløp og fjernvarme
Informasjon om eksisterende ledningsnett er hentet fra ledningsdatabasen til Fredrikstad kommune.
Kvalitet på dataene varierer, og spesielt høydeinformasjon på ledninger kan være usikker, eller
mangle helt. Relevante eksisterende VA ledninger er vist i 3D grunnlagsmodell og i 2D tegninger som
viser VA omlegginger.
Fredrikstad kommune har utarbeidet "Hovedplan vann og avløp 2008-2028" som beskriver vann- og
avløpsnettet i Fredrikstad som varierende både i forhold til alder og ledningsmateriale [28]. Også
tilstanden på det kommunale ledningsnettet er svært variabelt og mange steder preget av forfall slik at
behovet for fornyelse er stort.
På vannledningsnettet har lekkasjeandelen (forhold mellom produsert mengde og fakturert mengde)
har vært minkende i de seneste årene med 21 % som laveste nivå i 2015. Dette er en lav lekkasjeandel sammenlignet med mange andre kommuner. Målsettingen til kommunen er å stabilisere
lekkasjemengden på 20 %.
I underkant av 30 % av avløpsledningene i Fredrikstad består av eldre fellesledninger (avløpsledninger hvor avløpsvann og overvann går i en felles ledning). I områder med fellessystem kan det i perioder
med store nedbørmengder oppstå kapasitetsproblemer på ledningsnettet, spesielt pumpestasjonene,
som kan resultere i overløpsutslipp til resipient (nærliggende bekk eller vassdrag). Selv om det i de
senere årene er gjennomført mange større prosjekter for å separere avløp og overvann, gjenstår det
fortsatt mye arbeid. Arbeidet med å erstatte de eldre fellesledningene med et separat system vil derfor
ha sterkt fokus i kommunen også i den kommende fireårsperioden.
Gjennomføring av tiltakene som er foreslått i hovedplanen bestemmes ved årlige økonomi- og
handlingsplaner. Kommune sine fremtidige saneringsplaner kan påvirke detaljprosjektering i neste
fase, men det vurderes å ikke ha større betydning i hovedplanfase og er dermed ikke hensyntatt.
4.7.1.1 Seut–Kiæråsen
Fra Seut til Kiæråsen er det tre store overvannsanlegg som krysses av jernbanen og rv. 110:
• Veumbekken (kulvert ca. 1,5 m x 2 m)
• Bjørndalen (fellesledning Ø600 mm)
• Rolvsøyveien (Ø1400 mm)
I Bydalen (fra Bingedammen) ligger en overvannsledning (Ø600 mm), mens en spillvannsledning
(Ø400 mm) krysses av både jernbanen og rv. 110 Veumbekken og Veumveien. Ved Sembsgate/Østre
Frydenberg krysses to større vannledninger (Ø600 mm og Ø300 mm) av jernbanen og rv. 110. Dette
er en av hovedvannforsyningene inn mot sentrum.
Fjernvarme (2 x Ø250 mm) krysses av jernbanen og rv. 110 ved Arups gate.
4.7.1.2 Lisleby–Rolvsøy
Fellesledninger krysses ved:
• Idrettsveien (Ø1200 mm)
• Emil Holters vei (Ø800 mm)
• Karstensveien/Produksjonsveien (Ø1000 mm)
• Evjebekkveien (Ø600 mm)
To vannledninger krysses ved Karstensveien/Produksjonsveien (Ø700 mm og Ø300 mm) og en ved
Evjebekkveien (Ø900 mm). Fjernvarme (2 x Ø500 mm) krysses ved Karstensveien/Produksjonsveien.
4.7.1.3 Gamle Glemmen kirke–Rolvsøy
Overvannsledninger krysses ved Smørbøttaveien (Ø315 mm) og Dikeveien (Ø500 mm, Ø380 mm og
Ø315 mm). Fellesledninger krysses ved Lislebyveien (Ø350 mm), Evjebekken (Ø600) og Dikeveien
(Ø315 mm). Vannledning (Ø700 mm) krysses ved Smørbøttaveien. Fjernvarmeledning krysses ved
Lislebyveien (2 x Ø230 mm), Smørbøttaveien (2 x Ø355 mm) og Dikeveien (2 x Ø450 mm).
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4.7.2 Eksterne kabler
Eksterne kabler er kartlagt fra kabeletater, videreformidlet via Geomatikk AS.
I Veumveien/Holmegata, ved ny Fredrikstad stasjon/Grønli, og ved Gamle Glemmen kirke (alternativ
4a) eller Lisleby (alternativ 2a) er det eksisterende elkraft-, tele- og fiberkabler, samt nettstasjoner som
kommer i konflikt med ny banetrase. Ved Evjebekken er det eksisterende høyspent luftstrekk som
krysser ny banetrase. For eksisterende elkraftkabler i bakken, er det flere av disse som er olje- og
papirisolerte kabler fra 1950 og 1960-tallet som er sårbare for flytting og skjøting.
Mottatte underlag har en del unøyaktighet og er svært dårlig spesifiserte når det gjelder spenning,
kabeltype og alder. Det vil være kabler innenfor anleggsområdet som vi ikke har kjennskap til i denne
fasen av prosjektet.
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5 PROSJEKTSPESIFIKKE FØRINGER, KRAV OG
FORUTSETNINGER
5.1

Bane NORs føringer for planarbeidet

5.1.1 Konseptdokumentet
Konseptdokumentet for IC-strekningene (ICP-00-A-00004) [29] er et strategisk dokument i planleggingen av ny infrastruktur i InterCity-området. Her er effektmålene fra KVU-en brutt videre ned og
beskrevet. For å sikre at alternativene oppnår de definerte effektmålene for prosjektet skal avvik fra
konseptdokumentet avvikshåndteres og godkjennes av Bane NOR. Dersom prosjektet foreslår
løsninger som avviker fra Konseptdokument, utarbeides grunnlag og argumentasjon til BN
Fagrådsmøte hvor løsning vurderes og besluttes.
Hensikten med konseptdokumentet er å ivareta samspillet mellom togtilbud, infrastruktur og
funksjonalitet med hensyn til togfremføring, drift og vedlikehold, og danne et helhetlig konsept for
InterCity-strekningene.
Nedenfor vises anbefalt skjematisk sporplan fra konseptdokumentet for strekningen Moss–Halden i
2031. Dette er en overordnet fremstilling av stasjonsplanene på strekningen. Konseptdokumentet har
også en alternativ sporplan for Fredrikstad stasjon med tre spor til plattform med vending. Antall spor
til plattform er ikke endelig besluttet. Det er derfor valgt å legge til grunn en firespor stasjon som
forutsetning for teknisk hovedplan som grunnlag for konsekvensutredningen for å sikre nødvendig
areal til det mest arealkrevende stasjonskonseptet.

Figur 5–1: Anbefalt skjematisk sporplan Østfoldbanen I2031IC-1. Hentet fra konseptdokumentet
[29]
Sporplanen for Fredrikstad stasjon skal ivareta følgende funksjoner og behov iht. konseptdokumentet:
• Gjennomkjøring med stopp av InterCity-tog og fjerntog.
• Vending av to InterCity-tog per time i grunnrute.
• Skjøting og deling av togsett.
• Gjennomkjøring av gjennomgående godstog.
• Forbikjøring av tog med lav hastighet 80 km/t (arbeidstog, lokale godstog til og fra terminaler
på strekningen), alternativt ved Rygge.
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Kapasitet og fleksibilitet til å håndtere forsinkelser og andre avvikende trafikksituasjoner, for
eksempel sporforbindelser på begge sider av stasjoner. (Nærmere beskrevet i konseptdokumentets vedlegg 8 "Vurdering av fremtidig sporplan for Fredrikstad stasjon ICP-00-A00019").
Krav til samtidige togbevegelser og sikkerhetsavstander som vist i figur 5–2.
Krav til samtidige togbevegelser ved normalt kjøremønster.

Figur 5–2: Anbefalt skjematisk sporplan Fredrikstad stasjon, Østfoldbanen I2031IC-1. Hentet fra
konseptdokumentet [29]. Spor 5 er uttrekksspor for skjøting og deling av InterCity-tog
Forutsetninger for ny sporplan:
• Krav om tett togfølgetid kan generere behov for to spor i samme kjøreretning. Kravet gjelder
togfølgetid mellom passerende tog og ankommende/avgående som skal vende i stasjonen.
• Vendetid kan rutemessig og operativt være mer enn 25 min = ikke tilstrekkelig med kun ett
vendespor. (Fra Konseptdokument) Det vil si, der ikke tilstrekkelig med kun ett ventespor.
• Internt sporvekselkryss mellom spor 2 og 3 for fleksibel inn- og utkjøring uten kryssende
togveger for spor 1 og 4, samt for fleksibilitet ved ev. skiftebevegelser ved driftsdøgnets
start/slutt og som følge av operativ vending.
• Plattform bør lokaliseres mellom spor 1 og 2, samt mellom 3 og 4 for samme kjøreretning
(tilrettelagt for overgang mellom tog i samme retning på samme plattform).
• Sporforbindelser på begge sider av stasjonen.
• Ett uttrekksspor for skjøting og deling av ett togsett.

5.1.2 Teknisk designbasis
Teknisk designbasis for InterCity (ICP-00-A-00030) er et retningsgivende dokument som skal gi
føringer for foretrukne teknologiske valg for systemene som danner jernbanen [30]. I teknisk
designbasis er jernbanen delt inn i fem systemer etter funksjon:
• Linjen
• Konstruksjoner
• Stoppesteder
• Energiforsyning/Elkraft
• Teknisk trafikkstyring og IKT infrastruktur
Teknisk designbasis skal være en felles plattform som sikrer at InterCity-prosjektene tar sine
beslutninger på samme grunnlag, og med lik vekting av relevante parametere før endelig løsning
velges. Teknisk designbasis skal forenkle beslutningsprosessen i tilfeller der teknisk regelverk enten
beskriver flere alternativer for tekniske løsninger eller ikke er dekkende. Teknisk regelverk gjelder
foran Teknisk designbasis, dersom annet ikke er nevnt.

5.1.3 Strategisk rammeverk for stoppesteder
Strategisk rammeverk (TF-102827-000) er en beskrivelse av standardiserte løsninger og
beslutningsprosesser for teknologiske valg [31]. Formålet med rammeverket er å fremme valg av
standardiserte tekniske løsninger som samlet vurderes å være de mest optimale med hensyn til
togfremføring og kostnader, inklusive bygging, drift og vedlikehold av de tekniske anleggene.
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Knutepunktutvikling

5.1.4.1 Mål og krav fra konseptvalgutredningen for InterCity strekningen Oslo–Halden
Alle målene vedrørende samfunn, miljø, transportsystem knyttet til kvalitet og sammenknytting
bolig/arbeidsplass fra konseptvalgutredningen (POU-00-A-00014) [3] er viktig for byutvikling, men
følgende er spesielt relevant:
• arealeffektiv
• muliggjør en utvikling av kompakte byer som minimaliserer transportbehov.
• er effektiv – har kort reisetid
• bidra til å styrke bo- og arbeidsplassregionens attraktivitet
• kort overgangstid mellom transportmidler i sentralt lokalisert knutepunkt
5.1.4.2 Teknisk designbasis – føringer for stasjon og stasjonsområdet
Kapittel 5 om arkitektur i teknisk designbasis [30] konkretiserer arkitekturmålene i prosjektet. Her
fremkommer både byutformings- og miljømål som knyttes direkte inn mot stasjonen som knutepunkt
og betydning for miljøvennlig transportformer.
Kapittel 8 Stoppesteder angir viktige føringer og kriterier for utformingen av stoppesteder. Dette vil
både gjelde stoppestedets betydning for knutepunktutviklingen, men også vurdering av kvaliteter
knyttet til lokalisering og utforming av reisetorgfunksjonene:
• byttetid
• orientering
• fysisk tilgjengelighet
• fravær av barrierer
• byliv
• trygghet
• opplevelse
• komfort
5.1.4.3 Planveileder for byområder og knutepunkter
Planveilederen beskriver hvordan InterCity-prosjektet skal jobbe med knutepunktutvikling. I dette
dokumentet trekkes de overordnede føringene, forankret i NTP 2014–2023 og organisering av
arbeidet mellom ulike aktører frem [32]. Her fremkommer følgende:
Videre trekker NTP 2014–2023 frem knutepunktutvikling som «nøkkelen til» samordnet areal og
transportplanlegging, bærekraftig
byutvikling og sømløse kollektivreiser som gjør at veksten i
persontrafikk tas kollektivt.
Veilederen legger til grunn at et knutepunkt med InterCity-stasjon er et
attraktivt målpunkt i byen, og at det er
et mål i seg selv. Det som kjennetegner
et knutepunkt er:
• høy arealutnyttelse
• stor andel besøksintensiv
virksomhet
• god tilgjengelighet og
fremkommelighet for
fotgjengere, syklister og
kollektivtrafikk
• enkle og effektive bytter
mellom ulike reisemidler

Figur 5–3: Elementer i knutepunktet. Fra «Planveileder
for byområder og knutepunkter» [32]
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5.1.4.4 Stasjonens innhold og relasjon mellom elementer på stasjonsområdet
Stasjonshåndboka [33] beskriver den standard Bane NOR har som ambisjon å tilby på stasjoners
publikumsområder. Stasjonshåndboka fastsetter både krav, anbefalinger og veiledninger. I
hovedplanfasen har særlig prioriteringen av nærhet til plattformatkomster for gående, HC-parkering,
sykkelparkering og overgang fra buss vært premissgivende.

Figur 5–4: Plassering og relasjon mellom ulike reisetorgfunksjoner ved jernbanestasjonen.
Illustrasjon fra stasjonshåndboka [33]
Gjennom arbeidet med hovedplanen har det konkrete innholdet for stasjonsfunksjoner blitt utviklet i
samarbeid mellom 2G og Bane NOR. Antall oppstillingsplasser for buss er bestemt av Østfold
fylkeskommune/Østfold kollektivtrafikk.
I hovedplanfasen har innhold for stasjon og reisetorg som vist i tabell 5-1 blitt lagt til grunn. Dette er
implementert i alle kombinasjonsalternativene av bane og veg. Det som foreligger er et forslag som
må besluttes i neste planfase, og det må gjøres en vurdering av kostnadsdeling av tiltakene.
Tabell 5-1: Innhold i stasjon og reisetorg
Reisetorg
Antall og arealer
Rutebuss
4+4 (4 i hver retning), 18 meter lange (ledd)busser
Buss-for-tog
4 stk. 15 meter lange turbusser
Sykkelparkering
500 enkle, 500 under tak, 500 sykkelhotell
Taxi
10-15 taxier
Kiss-and-ride
20-30 plasser
Korttidsparkering
35 p-plasser
Parkering
–
HC-parkering
6-10
Venterom / kiosk / WC / bagasjeoppbevaring Ca. 400 m²
Lokaler for drift av området (eventuelt)
Ca. 100 m²
Teknisk hus
To stk. 100-120 m² (Frydenberg og Grønlifjellet)

Bane NORs parkeringsstrategi definerer hvilke prinsipper som skal legges til grunn for
parkeringstilbudet, og dette er nærmere beskrevet i delutredning trafikk (ICP-16-A-25115) [34]. Ved
flytting av Fredrikstad stasjon til Grønli og tilbudsøkning (økt frekvens) på toget, legges det derfor ikke
opp til innfartsparkering på flate. De lokale og regionale areal- og transportplaner legger opp til
fortetting rundt kollektivknutepunkt og satsning på alternativ tilbringertransport til bil som møter ICprosjektet på en god måte. For å oppnå ønsket transportmiddelvridning er det viktig at disse følges
opp og realiseres.

InterCity-prosjektet
Østfoldbanen

Dobbeltspor Seut–Rolvsøy
Rv. 110 Simo–St. Croix
Teknisk hovedplan

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

58 av 206
ICP-16-A-25037
02A
25.03.2019

5.1.5 Føringer for anleggsteknisk gjennomføring
Til grunn for arbeidet med anleggsgjennomføringen er det laget et eget premissnotat (ICP-16-A25078) [35].
Hovedpunkter fra premissdokumentet er:
• Baneanlegget skal ferdigstilles for hele strekningen fra Seut til Rolvsøy.
• Drift på veg og bane skal opprettholdes i hele anleggsperioden, bortsett fra noen lengre
sommer-/helgebrudd i forbindelse omlegging, justering og/eller kobling av jernbanetekniske
anlegg.
• Fredrikstad stasjon skal være i drift frem til hele banestrekningen Seut–Rolvsøy og ny
Fredrikstad stasjon er satt i drift.
• Bygging av bane og veg på delstrekninger skal utføres i samme tidsperiode slik at
unødvendige belastninger på nærmiljø grunnet lang anleggsperiode kan unngås.

5.1.6 Overordnede miljømål
Norge har 23 nasjonale miljømål fordelt på 6 resultatområder. De nasjonale målene har et bredt
spekter og det er ikke alle som er like relevante for InterCity-prosjektet. De mest relevante nasjonale
målene er knyttet til forurensing, klima, kulturminne og kulturmiljø. Nasjonal transportplan angir miljø
som ett av fire hovedmål for jernbanesektoren. Miljømålet er igjen brutt ned i etappemål som
gjenspeiler jernbanesektorens muligheter og utfordringer på miljøområdet. Miljømålene danner
grunnlaget for de øvrige målene for InterCity-prosjektet.
Samfunnsmålet om at InterCity-korridorene skal ha et miljøvennlig transportsystem av høy kvalitet
som knytter bo- og arbeidsområdene godt sammen, er i tråd med nasjonale miljømål.
I forbindelse med prosjektet er det utarbeidet et miljøprogram som gjelder for parsellen FredrikstadSarpsborg [36]. Miljøprogrammet er et overordnet strategisk dokument som beskriver miljømålene for
prosjektet.
I neste planfase (reguleringsplanfasen) vil det bli utarbeidet en miljøoppfølgingsplan (MOP). Dette er
en handlingsplan som bryter ned og konkretiserer målene, iverksetter tiltak og plasserer ansvar.

5.2

Statens vegvesens mål og føringer for planarbeidet

I dette prosjektet har Statens vegvesen definert følgende prosjektspesifikke mål for rv. 110 gjennom
Måldokumentet [37]:
• Trafikk skal overføres fra sidevegsnettet til rv. 110.
• Fordeling av trafikk til ulike deler av Fredrikstad sentrum prioriteres foran fremkommelighet for
gjennomgangstrafikk.
• Gående og syklende skal sikres god fremkommelighet på tvers av rv. 110.
• Prosjektet skal bygge oppunder god byutvikling.
I tillegg gjelder målene for Bypakke Nedre Glomma.
Følgende håndbøker har vært sentrale i planleggingsarbeidet:
• Håndbok N100 Veg- og gateutforming [38]
• Håndbok V121 Geometrisk utforming av veg- og gatekryss [39]
• Håndbok V122 Sykkelhåndboka [40]
• Håndbok V123 Kollektivhåndboka [41]
• Håndbok N200 Vegbygging [42]
• Håndbok N500 Vegtunneler [43]
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Samarbeid med eksterne

5.3.1 Forventninger fra bypakkesamarbeidet
Om bypakkesamarbeidet heter det [44]:
I Bypakke Nedre Glomma samarbeider Fredrikstad kommune, Sarpsborg kommune, Østfold
fylkeskommune, Jernbanedirektoratet og Statens vegvesen om framtidens transportsystem.
Gjennom målrettet satsing på kollektivtransport, sykkel og gange, skal vi sammen med
befolkningen og næringslivet sørge for at Sarpsborg og Fredrikstad blir en bærekraftig region hvor
vi kan reise effektivt og miljøvennlig.
Det har gjennom prosjektperioden vært avholdt møter med orienteringer for styringsgruppa i Bypakke
Nedre Glomma. Innspill fra disse møtene er behandlet underveis i prosessen. Parallelt er det også
avholdt flere møter med orienteringer og diskusjoner i prosjektets faglige samarbeidsgruppe hvor
deltakere fra bla. Fredrikstad kommune, Sarpsborg kommune, Fylkeskommunen, Riksantikvaren,
Norges vassdrags- og energidirektorat, Statens vegvesen og Bane NOR har deltatt. I tillegg har det
vært tekniske avklaringsmøter med Statens vegvesen, Fredrikstad kommune og Østfold
kollektivtrafikk.

5.3.2 Parallelloppdraget for stasjonsutviklingen på Grønli
I 2015 ble det, som en del av arbeidet med ny stasjon i Fredrikstad, gjennomført et parallelloppdrag
for knutepunktutvikling [45] i regi av Fredrikstad kommune, Østfold fylkeskommune, Jernbaneverket
(nå Bane NOR) og Statens vegvesen. Tre team leverte hvert sitt forslag, basert på tre ulike
plasseringer av banen: Scenario sør, Scenario midt og Scenario nord.
Ved oppstart av parallelloppdraget jobbet de tre teamene med ulik høyde på traseene, inkludert spor i
dagen ved Grønli. Alle teamene foreslo en løsning der banen lå dypt / under et sammenhengende
bygulv, og alle tre team utarbeidet løsninger for helt eller delvis overdekket stasjon.
Figur 5–5 er hentet fra evalueringsrapporten for parallelloppdraget. Evalueringsrapporten gir en
oppsummering av de viktigste innspillene til planprosessen og hvordan dette er ønsket videreført i det
videre arbeidet. Evalueringsgruppens anbefalinger er utarbeidet som en rapport med detaljerte
vurderinger av hvert alternativ. En oppsummering og tematisk organisert oversikt over innspillene fra
denne prosessen finnes i Fagnotat byutvikling Fredrikstad [46]. Disse hovedpunktene er blitt videreført
og videreutviklet i arbeidet med hovedplanen og de ulike alternativene til stasjonsutforming.
Hovedpunktene for videre arbeid er knyttet til følgende områder:
• Kollektivtrafikk og gangatkomst
• Jernbanetraseer og løsninger for jernbanestasjonen
• Funksjoner i nye bykvartaler
• Byform – visuelle og funksjonelle forbindelser

Figur 5–5: Forslagene fra parallelloppdraget om stasjonsutviklingen på Grønli: Fra venstre:
Scenario sør, Scenario midt og Scenario nord
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Premiss- og dimensjoneringsforutsetninger
Underbygning

5.4.1.1 Trase
Traseen (horisontal og vertikal sporgeometri) skal dimensjoneres for 250 km/t der dette ikke
innebærer vesentlige merkostnader sammenliknet med en hastighet på 200 km/t. Inn mot stasjoner
hvor de fleste tog skal stoppe kan kravet til gjennomgående hastighet reduseres. Det er et generelt
ønske om at godstog skal ha så få stopp som mulig, og dimensjonerende hastighet for godstog er 100
km/t. Stasjonen skal derfor dimensjoneres slik at passerende tog, som minimum, skal kunne passere
stasjonen i 100 km/t.
Teknisk regelverk gir føringer for hvordan jernbanesystemet skal dimensjoneres og utformes. For
strekningene mellom stasjonene innebærer dette en høy hastighet, med tilhørende stiv geometri.
Teknisk regelverks normalkrav er lagt til grunn.
Tabell 5-2: Normalkrav fra teknisk regelverk
Normale krav 250 km/t
Minste radius (Rmin)
3400 m
Stigning/fall
12,5 ‰
Vertikal radius (Rv)
24100 m

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

5.4.1.2 Spor
Sporavstand på 4,7 meter er brukt på hele strekningen inkludert stasjonen, bl.a. på grunn av tunneler.
I stasjonsområdet må det eventuelt gjøres tilpasninger som følge av mange spor og sporveksler for å
få plass til objekter og føringsveger mellom spor.
Overbygningen for alle alternativer er planlagt i henhold til teknisk designbasis. Det vil si kvalitetsklasse K0, overbygningsklasse d, skinneprofil 60E1, betongsviller JBV60 med Pandrol Fastclip og
ballasthøyde minimum 800 mm.
Det er en uoverensstemmelse mellom teknisk designbasis rev.03A og teknisk regelverk. I teknisk
designbasis står det i tabellen på side 37 at ballasthøyden skal være 750-850 mm avhengig av
hastighet og underlag. I følge teknisk regelverk er høyden 750-900 mm for hastighet opptil 250 km/t.
Her benyttes normalprofil i henhold til teknisk regelverk.
Underbygning jernbane
Se kap. 5.4.15.1 og 5.4.15.2 for forutsetninger ved grensesnitt mot Haug–Seut og Rolvsøy–Klavestad.
Forsterknings- og frostsikringslag
Maksimal frostmengde F100 i området (Fredrikstad) er ifølge Statens vegvesen håndbok N200 ca.
18 000 hoC [42]. Dimensjonerende frostmengde for kvalitetsklasse K0-K1 (Vdim ≥ 125 km/t ) skal iht.
teknisk regelverk (520, kapittel 9, avsnitt 4.1) være F100.
Minste avstand jernbane/veg
Er iht. krav i teknisk regelverk 520, kapittel 15.
Driftsveg
Tilgang til spor av vedlikeholds- og sikkerhetsmessige hensyn ivaretas gjennom atkomst fra
eksisterende og nytt veganlegg. I tillegg sikres kjøreatkomst til tekniske bygg i tunnel gjennom
Kiæråsen via rømningstunneler fra Kiæråsen pukkverk.
Plattformer
For Fredrikstad stasjon er krav til plattform iht. teknisk designbasis og Bane NORs tekniske regelverk..
Avstand spormidt-plattformkant er 1680 mm, og plattformhøyde 760 mm. Plattformlengde er 350
meter.
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5.4.1.3 Tunnelprofiler
I begge ender av ny Fredrikstad stasjon vil sporarrangementet føre til en veksling mellom enkeltsporede og dobbeltsporede tunneler for de fire sporene. Dette fører til at noen av de gjenstående
fjellstabber i tunnelene vil bli presset til et minimum i forhold til stabilitet for berget. I St. Hansfjellet og
Grønlifjellet nærmest stasjonen legges minste tunnelprofil i henhold til teknisk regelverk til grunn for
løsningen, og ikke tunnelprofil iht. Teknisk designbasis. Eventuell optimalisering av tunnelprofil foretas
i senere planfase.
Hastigheten i området er maksimalt 130 km/t, og lavere på deler av strekningen, som følge av planlagt
rutemessig stopp på ny Fredrikstad stasjon og geometri for å komme ut mot Lisleby. Løsningen er
foreløpig akseptert av Bane NOR, men vil forsøkes optimalisert i neste planfase.

5.4.2
5.4.2.1

Jernbaneteknikk
Signal

ERTMS
Strekningen Seut–Rolvsøy prosjekteres med ERTMS signalanlegg fra innkjør hovedsignal nye
Fredrikstad stasjon (retning fra Oslo) km 90,062 (alternativ 2a) eller km 89,111 (alternativ 6b), og til
innkjør hovedsignal Rolvsøy km 97,961. Dette er utenfor parsellgrense for øvrige fag, men for signal
må stasjoner prosjekteres i sin helhet inkludert innkjørsignaler som i dette tilfellet vil bli stående
utenfor parsellgrensene. ERTMS vil få grensesnitt mot planlagt Thales-anlegg på parsellen Haug–
Seut, og midlertidig grensesnitt mot eksisterende NSI-63 på Rolvsøy inntil delstrekning Rolvsøy–
Klavestad også er utbygget med ERTMS.
Sikkerhetsavstand til Marker boards i ERTMS:
Det forutsettes fem meters avstand fra middelpunkt til akselteller og en sikkerhetsavstand på 50/150
meter (avhengig av release speed) fra middelpunkt til marked board ved plattform ved samtidighet.

Figur 5–6: ERTMS Signalling system engineering process guideline ERP-30-S-00097 kap. 20.4
Optiske signaler
Når det gjelder ERTMS og optiske signaler vil ERTMS-prosjektet beslutte dette i samråd med
ERTMS-leverandør. Dette detaljeres ikke ut i Teknisk hovedplan, og vil avklares i detaljplanfase. Det
planlegges ikke med optiske signaler i ERTMS-anlegget.
Avsporingsindikatorer
Avklaring knyttet til avsporingsindikatorer er ikke viktig i hovedplan og avklaring avventes. Dette hører
til teknisk detaljplan.
5.4.2.2 Kontaktledning
I henhold til teknisk designbasis for InterCity-strekningen skal det benyttes kontaktledningsanlegg
System 25. Det er forutsatt at det nye anlegget blir bygget med AT-anlegg med innmating fra
Smørbekk omformerstasjon i nord og Sarpsborg omformerstasjon, når dette området er ferdig bygd.
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Frihøyde over jernbane (SOK - UK konstruksjoner)
For strekningen fra og med gangbru på Frydenberg km 91,880 til og med plattformende km 92,220
forutsettes det frihøyde på 7,3 meter gjennom St. Hansfjellet og under alle konstruksjoner.
For plattformområdet på ny Fredrikstad stasjon forutsettes det ikke lagt inn høyde for løftet utligger.
Dvs. at frihøyde i plattformområdet blir på 6,8 meter. Dette gjelder for lokk og bruer over plattformene
mellom St. Hansfjellet km 92,220 og Grønlifjellet km 92,600.
Forhold til frihøyder over jernbanen er avklart med Bane NOR i prosjektet.
For øvrige deler av strekningen legges frihøyde på 8,0 meter til grunn der det er behov for kryssing
over banen. (Denne frihøyden forutsetter at AT-ledere legges som kabel langs spor).
Kontakttrådhøyden forutsettes å være 5,1 meter gjennom hele parsellen.
Isolasjonsavstand
I teknisk designbasis er isolasjonsavstand satt til 0,4 meter, mens den i forskrift om elektriske
forsyningsanlegg og teknisk regelverk er 0,15 meter. Isolasjonsavstand 0,4 meter er tiltenkt under åk,
bruer, lokk, i tunnelportaler og korte tunneler. Det vil si at på innsiden av "fuglefritt" område i lengere
tunneler kan isolasjonsavstanden reduseres til 0,15 meter.

5.4.2.3

Elektro

Høyspenning
Det forutsettes at strekningen Haug–Seut etablerer 22 kV koblingsanlegg med egen brytercelle som
Seut–Rolvsøy kan koble seg til i siste tekniske hus etablert av Haug–Seut.
Lavspenning
Nytt lavspenningsanlegg bygges som 400 V TN-C-S anlegg på strekningen, med innmating fra
langsgående 22 kV høyspenningsanlegg i nettstasjoner i nye tekniske hus langs banen. Teknisk
designbasis viser til dette som det foretrukne spenningssystemet, samt at naboparsellen Haug–Seut
planlegges med samme system.

5.4.2.4 Tele
Det forutsettes en videreføring av eksisterende stam- og aksessnett samt tilhørende teknisk anlegg.
Videre forutsettes det en fortetting av dagens radionett, og utvidelse i forbindelse med tunnelen
gjennom Grønlifjellet. Dette gjelder for både GSM-R, nødnett og MIT. Dagsone, stasjonsområde og
tunnel oppgraderes med hensyn til ERTMS strenge dekningskrav. Det vil bli prosjektert med lokalfiber
for tunnel og stasjonsområde samt etablering av nytt publikumsinformasjonsanlegg på ny Fredrikstad
stasjon. Det forutsettes at langlinjekabel ikke ønskes videreført.

5.4.3 Plattformer og atkomst til plattformer
Fredrikstad stasjon skal ha 350 meter lange plattformer tilrettelagt for lange fjerntog og InterCity-tog
(tredoble togsett). Ved hastigheter passerende tog mellom 50 km/t og 140 km/t er kravet til
sikkerhetssone 1 m, og faste installasjoner skal være minimum 2,0 meter fra sikkerhetssonens
innerkant. Oppholdssonen innenfor dette består av gangplass for reisende 1,8 meter. Disse sonene vil
være på begge sider av plattformene siden det er mellomplattformer. Behovet for øvrig plass for
reisende er beregnet til 2,5 meter. Med teoretisk avsatt plass 3,5 meter til ramper/trapper/heiser, gir
dette en plattformbredde 11,6 meter, som er avrundet opp til 12 meter. Trapper og ramper er i
hovedplanen vist som 2,8 meter fri bredde, før fratrekk for håndløper ca. 0,1 meter. Trappesluser er
vist med 3 meter ytre bredde. Det er ikke avsatt plass for bruk av servicebil på plattformene.
Forutsetningene for beregning av plattformbredde er avklart med Bane NOR [47], og bør også
vurderes tidlig i kommende planfaser, se 15.1.
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Figur 5–7: Prinsippsnitt plattformer med avstander mellom elementer
For arbeidet i hovedplanfasen er det lagt til grunn to personheiser per plattform. Heisene skal sikre
universell tilgjengelighet, og med to pr. plattform sikres kapasitet og regularitet. Heisene skal ikke
benyttes til driftsutstyr. Ramper er dimensjonert for mindre utstyr som små lifter og feiemaskiner. Det
er foreslått snøsmelteanlegg og derfor ikke behov for brøyting.
Stasjonen skal primært betjenes med trapper. Antallet trapper og fordeling av atkomster skal tilfredsstille krav til rømning og rasjonell betjening av plattformene. Det legges til grunn trapp for hver 60.
meter, jf. TEK17. I kommende fase må det gjøres en brann- og rømningsanalyse. Om en brannteknisk
analyse verifiserer at lengere avstand mellom trapper er tilfredsstillende iht. TEK 17 kan det bli aktuelt.
For rampe er det lagt til grunn krav i TEK17, dvs. stigning 1:15 med hvilerepos for hver tiende meter,
med fri innvendig bredde 2,6 meter. Dersom det i en senere planfase besluttes å bruke heis til
driftsutstyr og unnlate å bygge rampe, må heis utformes som brann- og evakueringsheis med andre
krav til dimensjoner og driftssikkerhet. Denne vil da kunne besørge både drift og evakueringsbehov.
Se også kap. 7.2.4 om brann og rømning.

5.4.4 Kapasitetsanalyse
Bane NOR utførte i 2015 kapasitetsberegninger for sporplan tilhørende Konseptdokumentet for
Østfoldbanen. De foreslåtte sporplanløsningene i Teknisk Hovedplan er tilsvarende de som er foreslått
i Konseptdokumentet, og kapasiteten på strekningen anses derfor å være ivaretatt iht.
Konseptdokumentet.
Det er i denne Hovedplanfasen derfor ikke gjennomført en egen kapasitetsanalyse for å verifisere at
strekningskapasiteten mellom Fredrikstad og Sarpsborg er tilstrekkelig. Bane NOR ønsker at løsninger på strekningen modnes mer før ny kapasitetsanalysen gjennomføres. Det er også tilgrensende
prosjekter som pr. i dag bør være lengre fremskredet før analysen gjøres, som for eksempel sporplan
for Rygge stasjon, hensettingsprosjekter m.m. Det er derfor besluttet at kapasitetsanalysen utføres i
senere planfase.
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Veg og trafikk

5.4.5.1 Dimensjoneringsklasse
Dimensjoneringsklasse H6 skal benyttes for hovedveger med årsdøgntrafikk (ÅDT) større enn 12 000
hvor arealdisponering og aktivitet inntil vegen gjør at fartsgrensen settes til 60 km/t. Skiltet hastighet
kan eventuelt bli lavere enn 60 km/t. Som det går av figur 4–11 på side 42 ligger rv. 110 og fv. 109
innenfor dimensjoneringsklasse H6. Frihøyde for kjøreveg er minimum 4,9 meter. For betongtunnelene med flatt tak forutsettes det at belysning plasseres høyt oppe på veggene. Høydebegrensningsinstallasjon må etableres utenfor betongportalene. Ventilasjonsvifter bør etableres i fjelltunnel med
hvelvutforming innenfor betongportalene med flatt tak.
Tverrprofilet for rv. 110 og fv. 109 har en total bredde på 16 meter, se figur 5–8. Det utformes med
lukket drenering og kantstein i stedet for grøfteprofil. Bruk av kantstein gir ikke redusert krav til
skulderbredde, dvs. at total vegbredde blir 16 meter eksklusiv kantstein på ytterkantene.

Figur 5–8: Tverrprofil for vegklasse H6 (mål i meter). Hentet fra håndbok N100 [38]
Ved nærføring mellom rv. 110 og jernbanen kan det være behov for kjøresterkt vegrekkverk for å sikre
jernbaneinstallasjoner mot påkjørsel.
5.4.5.2 Kryss og atkomster
Trafikkmengdene for vegene i planområdet, spesielt i kryss mellom fv. 109 og rv. 110, tilsier toplanskryss, men dette er ikke ønskelig i sentrumsnære omgivelser. For å få best mulig trafikkavvikling med
kryss i plan, er det valgt rundkjøringer. Det er utført trafikkberegninger som dokumenterer kapasiteten
i rundkjøringene og svingebevegelser/filterfelt i rundkjøringene er dimensjonert og innarbeidet i
planene slik at det skal bli tilfredsstillende trafikkavvikling [48], [49], [50], [51].
Rundkjøringene i planområdet er planlagt med diameter 45 meter ut ifra krav i vegnormalene [38].
En forutsetning for planarbeidet var å få mest mulig trafikk fra sidevegsnettet til hovedvegen for å
redusere trafikkbelastningen i lokalvegene. Det er for eksempel planlagt rundkjøring i plan ved
Veumveien og ved Dammyr for å koble lokalveger direkte til hovedvegen. I tillegg er blant annet
Glemmengata innsnevret til ett felt ved Trara skole for å prioritere plass til gang- og sykkelveg og
minimere gjennomgangstrafikk i området.
Det er forutsatt at atkomster til tekniske hus for ny jernbane kan ha direkte av-/påkjøring fra/til ny
rv. 110, alternativt atkomst via gang- og sykkelveg langs rv. 110.
5.4.5.3 Vegtunneler
Fire felt på rv. 110 krever vegtunneler med to løp. Ut ifra trafikkmengdene kreves det at hvert
tunnelløp skal ha tunnelprofil T9,5 (bredde 9,5 meter). I tillegg kommer breddeutvidelse for store
kjøretøy og krav til sikt ved horisontalkurver.
For riksveger som har tunneler lengre enn 500 meter gjelder tunnelsikkerhetsforskriften. Disse skal
sikkerhetsgodkjennes av Vegdirektoratet før bygging og før de kan åpnes for trafikk.
Ved forlengelse av fjelltunneler forutsettes det i denne planen betongtunneler med rektangulært
tverrsnitt for å tilpasse høyder med omgivelsene.
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5.4.5.4 Gang- og sykkelveger
Et effektmål i prosjektet er at gående og syklende skal sikres god fremkommelighet på tvers av rv.
110. Der bane og veg føres parallelt vil gang- og sykkelvegkulvert bli svært lange og mørke uten
dagslys. Mange opplever slike løsninger som utrygge. For å redusere utryggheten må kulvertene
gjøres bredere, rettere og lysere, slik at oversikten i kulvertene øker, og dermed kan de oppleves
tryggere. Det er vektlagt å bygge noen gode kryssinger fremfor mange enklere krysningspunkter.
Gangkulverter er planlagt med innvendig bredde seks meter og frihøyde minimum 3,1 meter.
Gangbruer har totalbredde seks meter inklusiv kantdragere med rekkverk.
I rundkjøringsområdene er det forutsatt best mulig og planfri atkomst mot alle retninger med viktige
målpunkt. I sentrum har dette forutsatt tilgjengelighet for gang/sykkel i hovedsak mot fire retninger i
rundkjøringene (bru eller kulvert).
I tillegg er det en forutsetning for planarbeidet å legge til rette for tosidig gang- og sykkelveg langs
trase for rv. 110, unntatt i starten fra Simokrysset til Onsøyveien hvor det kun er ensidig gang- og
sykkelveg sør for rv. 110. Dette gir et gjennomgående gang- og sykkelvegnett gjennom Fredrikstad
sentrum i tillegg til å gi god atkomst til nytt knutepunkt ved Grønli.
Gang- og sykkelveger langs rv. 110 og fv. 109 er planlagt med bredde fem meter og kantsteinsavslutninger med lukket drenering for tilpasning til sentrumsnære.
Maksimal stigning 5 % er benyttet på gang- og sykkelveger for universell utforming, men ved kryssing
av rv. 110/fv. 109 og jernbane er det benyttet stigning opp mot 7 % for å få løsninger som kan
tilpasses omgivelsene uten for store arealinngrep.
5.4.5.5 Kollektiv
Det er forutsatt at det ikke skal gå rutebusser langs ny rv. 110. Det er derfor ikke planlagt busslommer
langs vegen. Rutebusser fra vest kjører fv.108 Mosseveien fra Simokrysset til/fra sentrum og Gunnar
Nilsens gate gjennom sentrum til/fra St. Croix-krysset. Kollektivgata er en bussprioritert gate i
forlengelsen av fv. 109, og den fører byens mest benyttede bussforbindelse i nord/sør retning direkte
til togstasjonens atkomstsone. Den skal ha god kapasitet til å betjene eksisterende og fremtidige
bussruter fra rv.109 og øvrige bussruter til sentrum.
Bussholdeplassen planlegges med totalt 4 + 4 bussplattformer, som er et behov definert av Østfold
fylkeskommune og Østfold kollektivtrafikk.

5.4.6 Knutepunkt
Premisser for knutepunkt beskrevet under jernbane (avsnitt 5.1.4) gjelder også for veg.

5.4.7 Konstruksjoner
Det forutsettes bruk av betong som hovedmateriale. Andre materialer kan være aktuelt dersom det er
forhold som skulle tilsi dette, f.eks. redusert byggetid for å begrense ulemper for trafikanter.
Det er forutsatt vanntette trau der hvor konstruksjonene bygges under terreng. Det er generelt antatt
at grunnvannet står høyt- eller i høyde med eksisterende terreng. Det er lagt til grunn et prinsipp at det
er egenvekten av konstruksjonen som skal motvirke oppdriften. Det brukes et prinsipp der bunnplaten
stikker utenfor konstruksjonen (baklabb) slik at konstruksjonen belastes med overliggende masser,
samt at egenvekten til labbene i seg selv bidrar til å motvirke oppdrift. Samtidig har man lagt til grunn
et lasttilfelle som innebærer at man får null oppdrift. I praksis innebærer dette at grunnvannstanden
står lavere enn konstruksjonens underside. Dette lasttilfellet er dimensjonerende for pelene.
Det bør gjøres målinger av naturlig variasjon av grunnvannet for å få et bedre designgrunnlag for
neste planfase.
Alle tekniske forhold knyttet til konstruksjoner står i teknisk regelverk og Statens vegvesens
håndbøker, dette er ikke gjentatt her.
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5.4.8 Bergtunneler og ingeniørgeologiske tiltak for jernbane og veg
Bergtunneler er planlagt med en grunnforutsetning at det skal være minimum 5 meter bergoverdekning. Dette gjelder både i tunnelpåhugg og i tunneltraseen for øvrig. Eventuelt mindre bergoverdekning
lokalt må vurderes i hvert enkelt tilfelle, men generelt vil det medføre kompensasjon med økte
sikringstiltak.
Bergtunneler drives konvensjonelt, ved boring og sprengning. Det forutsettes videre at konkret behov
for bergsikring og injeksjon vurderes og anvises fortløpende underveis i tunneldriften. Bergsikring må
anvises av personell med ingeniørgeologisk kompetanse.
I jernbanetunneler forutsettes kontaktstøp med membran som vann- og frostsikring. Dette vil også gi
betydelig permanent bergsikringseffekt. Vann- og frostsikring i vegtunneler utføres som frittstående
betonghvelv, som ikke kan tillegges tilsvarende bergsikringseffekt som kontaktstøp.

5.4.9 Geoteknikk
Ved prosjektering av nytt dobbeltspor må man flere steder ta hensyn til stabiliteten til dagens bane,
som er forutsatt å være i drift i hele anleggsperioden. Dette gjelder først og fremst ved nærføring.
Dagen krav til lastfaktorer og sikkerhetsfaktor er vesentlig strengere enn det som er benyttet for
dagens bane. I praksis innebærer dette at stabilitet for dagens bane må forbedres hvis dagens krav
skal legges til grunn.
I lastfaktorer inngår den såkalte alfafaktoren. Alfafaktoren (1,33) er en lastfaktor som i henhold til
teknisk regelverk blant annet skal benyttes på Østfoldbanens Vestre linje for å ta høyde for fremtidig
togtrafikk med høyere laster enn det som kan tillates i dag. I møter med Bane NOR har det fremstått
som klart at det ikke vil komme tog med last tilsvarende alfafaktor 1,33 før hele Østfoldbanen er klar
for dette. Krav til sikkerhetsfaktor (materialkoeffisienter) avhenger av skadekonsekvensklasse,
bruddmekanisme og analysetype. For et typisk tilfelle på strekningen Seut–Rolvsøy, med skadekonsekvensklasse Meget alvorlig og bruddmekanisme Sprøtt (kvikkleire) vil krav til sikkerhetsfaktor
være 1,60 for vanlige geotekniske analysemetoder.
Å bringe sikkerhetsfaktor for dagens bane opp til 1,60 i anleggsfasen for ny bane gir utfordringer.
Utfordringen øker nødvendigvis dersom også lasten skal økes (alfafaktor 1,33).
Stabilitetsberegninger for dagens bane, i anleggsperiode / midlertidige faser, er utført med en alfafaktor lik 1,0. Bane NOR er informert om dette og innforstått med at alfafaktor lik 1.0 legges til grunn
for slike beregninger i teknisk hovedplan. Det nevnes imidlertid at bruk av alfafaktor lik 1,0 foreløpig
ikke er godkjent i forbindelse med stabilitetsberegninger for dagens bane. Det vises til eget notat ICP16-A-25526 Fagnotat Alfafaktor Seut–Rolvsøy [52] med utfyllende vurderinger på saken. Det vil søkes
om stedsbestemte avvik i forhold til teknisk regelverk for alle delstrekninger hvor dette er relevant.
5.4.9.1 Geotekniske problemstillinger
Sentrale geotekniske problemstillinger er områdestabilitet for kvikkleiresoner så vel som lokal stabilitet
både i anleggsfase og i permanent situasjon. Etablering av til dels dype byggegroper i bløt og
sensitiv/kvikk leire er også en sentral geoteknisk problemstilling. Det samme gjelder for dårlig stabilitet
av dagens bane, inkludert bruene på Grønli.
Videre kommer setninger. Dette gjelder både setninger for ny bane og veg som følge av
tilleggsbelastning på bløt og kompressibel leire, og risiko for terrengsetninger som følge av grunnvannsenkning i forbindelse med byggegroper. For flere områder, blant annet på Grønli, er det allerede
påvist pågående terrengsetninger. Ved grunnvannssenking kan nye/ytterligere setninger oppstå.
Setningene kan opptre i betydelig avstand fra selve tiltaket som har ført til senkningen, noe som kan gi
store konsekvenser i tett bebygde områder. I denne forbindelse nevnes også poreovertrykk i grunnen
(artesisk trykk), som er registrert flere steder. Punktering av lag med overtrykk kan gi setninger som
for grunnvannssenking beskrevet foran. I tillegg vil punktering av lag med overtrykk representere en
risiko for ukontrollert utstrømning (vann og masser).
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5.4.10 Hydrogeologi
Den hydrogeologiske studien har konsentrert seg omkring knutepunktet på Grønli etter forespørsel fra
Statens Vegvesen og Bane NOR. Grunnlaget for fokuset rundt Grønli er store tiltak for bane og vei i
bynært område, samt planer for fremtidig byutvikling. Det er i området dårlige grunnforhold og
historiske setninger.
Hovedkonstruksjonen som er belyst er stasjonsløsningen for Grønli som er det største
enkeltinngrepet. Stasjonen vil trolig føre til tilleggssetninger grunnet nedsenket stasjon i løsmasser
med høy grunnvannsstand og en åpen byggegrop over lengre tid. I tillegg til at stasjonen peles ned til
fjell for en stabil løsning.
Det som er vesentlig i hydrogeologisk perspektiv er at vannbalansen opprettholdes så godt som mulig.
Trau og konstruksjoner er forutsatt laget så tette som mulig. Det er ønskelig at de ikke demmer opp for
viktige vannveier og endrer vannbalansen. Vannbalansen kan også bli påvirket av peler som kan lage
nye vannveier og punktere artesiske lag.
Vannbalansen i fjell er vel så viktig som vannbalansen i løsmasser og er i dette området del av et
integrert system der løsmasser blir matet via sprekker i fjell. Bergakviferen blir matet av regninfiltrasjon
og overflatevann. Kulverter i fjell kan drenere ut vann og potensielt avskjære vannveier. Det må derfor
etableres strenge tettekrav og trasévalg må vurderes også med tanke på dette. Undersøkelser i fjell er
nødvendig. Vannbalanseendringer i fjell kan føre til endret vannbalanse i løsmasser, drenering av
løsmasser over fjell og påvirkning på økologi. Kulverter kan også ha en effekt på vannstand i bekker
og vann/innsjøer.
Overflatevann lagt i rør kan endre vannbalansen ved å minske infiltrasjon i løsmassene. Dette er trolig
tilfelle for flere eldre bekkeleier i området. VA-ledninger i løsmasser vil bli omsluttet av dreneringslag
og påvirke omliggende grunnvann.VA-ledninger i tunneler i fjell kan endre vannbalansen i fjell. Det må
vises hensyn til vannbalanseendringer ved legging av VA-ledninger.
De største konsekvensene ved endret vannbalanse i løsmasser er setninger. Det er store pågående
setninger i området og disse vil tilta ved negativ vannbalanseendring. Det forutsettes at det settes opp
sikkerhetstiltak for opprettholdelse av vannbalanse i byggefasen, f.eks prosjektering av
vanninfiltrajsonsanlegg. Detaljerte beregninger knyttet til vannbalanseendringer anbefales utført i
detaljplanfasen og i forbindelse med videre arbeider.
Etter vannressursloven (LOV-2000-11-24-82) som omfatter grunnvann, er det gitt plikt om at tiltak som
påvirker grunnvann må planlegges og gjennomføres slik at det er til minst mulig skade og ulempe for
almenne og private interesser. Brudd på plikt kan føre til erstatningsansvar. Det må opprettes dialog
med NVE for tiltakene i området som kan påvirke grunnvannet.
5.4.11 Vann og avløp
I denne rapporten omtales kun større eksisterende ledninger (dimensjon større enn Ø300 mm) som
krysses. Mindre ledninger håndteres i senere faser. Ved beregning av dimensjoner på kryssende VAinfrastruktur er det lagt til grunn en nedbørssituasjon som oppstår med 200 års gjentaksintervall,
justert med en klimafaktor på 1,2.
5.4.12 Ytre miljø
Ytre miljøplan (YM-plan) er Statens vegvesens dokument for å ivareta miljøhensyn i utbygging og drift.
YM-plan utarbeides i reguleringsplanfasen.
5.4.13 RAMS
Risikovurderingen for strekningen Seut–Rolvsøy er ikke utført kvantitativt i hovedplanarbeidet. For å
kunne svare ut akseptkriteriene til individuell risiko er det tatt utgangspunkt i samme PLL (Potential
loss of life) som ble identifisert i den kvantitative risikovurderingen på Ringeriksbanen [53]. Utregning
av PLL og individuell risiko er utdypt i risikovurderingsrapporten [54].
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5.4.14 Støy og vibrasjoner
Det forutsettes at Klima- og miljødepartementets støyretningslinje T-1442 legges til grunn både for
driftssituasjonen og i anleggsfase. Når det gjelder vibrasjoner er underbygning for bane dimensjonert i
forhold til krav i TRV/TDB og behov for spesielle tiltak for demping av eventuell strukturstøy og eller
vibrasjoner er vurdert ut fra krav til vibrasjoner i NS 8176:2017 og i NS 8175:2012. Det bemerkes at
krav til vibrasjoner i NS 8176:2017 har blitt strengere enn krav til vibrasjoner i TDB som bygger på
tidligere utgave av NS 8176.
5.4.15 Grensesnitt
5.4.15.1 Haug–Seut
Der strekningen Seut–Rolvsøy skal kobles til dobbeltspor Haug–Seut, forutsettes det bruk av
koblingsvariant "Midt" for Haug–Seut som er beskrevet i vurdering av kobling ved Seut for Haug–Seut
(ref. UHS-30-A-31012 [55]). Sporgeometrien beskrevet for Haug–Seut legges til grunn. Konkret
tilkoblingspunkt ved Seut er under vurdering. Det pågår evaluering mellom strekningsorganisasjon
Haug–Seut og Seut–Rolvsøy i Bane NOR. Detaljert grensesnitt for koblingsområder ved Seut er ikke
endelig definert. Begge sporsløyfer i hovedspor ved Seut bygges av strekningen Haug–Seut.
Koblingspunkt for permanent dobbeltspor forholder seg til variant 1 for Haug–Seut (ref. UHS-30-A31012 [55]) og er anbefalt ved km 90,355.
For det permanente sporets underbygning er grensesnittet mellom parsell Haug–Seut og Seut–
Rolvsøy satt ved km 90,600, se figur 5–9.

Figur 5–9: Parsellegrense(r) mellom Haug–Seut og Seut–Rolvsøy
Midlertidig anleggsveg for parsell Haug–Seut er forutsatt etablert frem til Onsøyveien. Haug–Seut
utfører nødvendige geotekniske tiltak for fremtidig dobbeltsportrase frem til Onsøyveien, og traseen
etableres til fremtidig traubunn inkl. alle sprengningsarbeider og grøfter for ny jernbane frem til Onsøyveien. Det betyr at grunnarbeider er gjort klart for Seut–Rolvsøy slik at deres arbeider i området ikke
vil medføre bruddperioder for togtrafikken.
For ytterligere detaljer om grensesnitt henvises til egen rapport [55].
5.4.15.2 Rolvsøy–Klavestad
Tilkoblingen ved Rolvsøy anses som en midlertidig utbyggingsfase som en del av sammenhengende
dobbeltsporutbygging til Sarpsborg.
Ved tilkoblingen til eksisterende spor ved Rolvsøy forutsettes det at dobbeltsporet avsluttes før
eksisterende sporveksel til Rolvsøy kryssingsspor/godsterminal. Det forutsettes ingen endringer for
spor eller signal på eksisterende godsterminal.
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6 ALTERNATIVUTVIKLING
6.1

Forstudie og optimalisering

Innledningsvis i arbeidet med planlegging av dobbeltspor ble det gjennomført en forstudie [10]. Forstudien behandlet strekningene Råde–Sarpsborg–Halden (grensen). Hovedhensikten med forstudien
var å foreta en vurdering av om korridoren for nytt dobbeltspor fastsatt gjennom konseptvalgutredningen [3] var gjennomførbar. Etter en siling resulterte forstudien i flere alternative korridorer for
det videre arbeidet med kommunedel- og reguleringsplaner.
Etter forstudien er det gjennomført ytterligere optimalisering av de videreførte korridorene for nytt
dobbeltspor mellom Fredrikstad og Sarpsborg (Seut og Klavestad). Samtidig ble det sett på ulike
vegløsninger for rv. 110 gjennom Fredrikstad sentrum. For å sikre en helhetlig løsning ble det besluttet
felles planlegging av veg og jernbane. Disse alternativene ble så vurdert og redusert gjennom en
silingsrunde. For å utføre silingen ble det utledet et sett vurderingskriterier. Disse kriteriene er
forankret i overordnede mål bl.a. i Nasjonal transportplan [1] konseptvalgutredningen for InterCitystrekningene [3] og Bypakken Nedre Glomma [56].
Resultatene fra optimaliseringsarbeidet er dokumentert i rapporten Optimalisering av traseer – som
grunnlag for konsekvensutredning [57] og er beslutningsgrunnlaget for valg av de alternativer som er
videreført i teknisk hovedplan og kommunedelplan med konsekvensutredning.

6.2

Alternativer for hovedplan

6.2.1 Seut–Kiæråsen
Mellom Seut og Kiæråsen forelå det tre alternativer for nytt dobbeltspor (2a, 4a og 6b) i
optimaliseringsrapporten. Alle disse i samme korridor. Det ble besluttet å gå videre med de to banealternativene med plattformer i dagen (2a og 6b). Alt. 4a har plattformer delvis inn i St. Hansfjellet. Det
har enkelte fordeler sammenliknet med de to andre alternativene, deriblant sekundær atkomst til
plattform fra vestsiden av St. Hansfjellet og en noe bedre jernbaneteknisk løsning. Fordelene er ikke
vurdert å kunne oppveie for ulempene ved en mer komplisert løsning med stasjon delvis i tunnel. Det
har også blitt vurdert lavere løsninger forbi Merkurbanen som en del av en forstudien. Alternativene
ble forkastet blant annet fordi det vil være meget utfordrende å senke eller heve Veumveien og
Veumbekken med hensyn på tilliggende lokalvegsystem, tekniske løsninger og tilpasning til
omgivelsene langs Veumveien.
Mellom Simo og St. Croix (Seut–Kiæråsen) ble det valgt å gå videre med tre vegalternativer for rv.
110. Av de tre vegalternativene som ble valgt videreført ligger to i dagens korridor (alternativ 2 og 3),
mens ett alternativ går i ny korridor under Brattliparken (alternativ 1).
Kombinasjoner av bane og veg som ble besluttet videreført var følgende:
Banealternativ 6b + vegalternativ 1
Banealternativ 6b + vegalternativ 2
Banealternativ 6b + vegalternativ 3
Banealternativ 2a + vegalternativ 1

6.2.2 Kiæråsen–Rolvsøy
Mellom Kiæråsen og Rolvsøy ble det i optimaliseringsrapporten vurdert ett alternativ i nordre korridor
(4a) og to alternativ i søndre korridor (2a og 6b). Det ble vurdert som tilstrekkelig å konsekvensutrede
ett alternativ i nordre korridor og ett alternativ i søndre korridor. I søndre korridor ligger alternativ 6b
dypere og har en lengre strekning i trau /kulvert enn alternativ 2a. Alternativene er i optimaliseringsrapporten vist videreført på hver sin side av eksisterende bane ved Rolvsøy, men linjeføringen her er
ikke låst til valg av alternativ. Alternativ 2a vurderes som det mest realistiske alternativet i søndre
korridor, hovedsakelig på grunn av at alternativet har mindre geotekniske utfordringer, lavere
kostnader og mindre nærføring til eksisterende bane enn alternativ 6b. Alternativ 2a er derfor lagt til
grunn for konsekvensutredning i søndre korridor.
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7 BESKRIVELSE AV TILTAKET
7.1

Overordnet beskrivelse

Prosjektet Seut–Rolvsøy er delt inn i to delstrekninger med skille i Kiæråsen. Banealternativene på de
to delstrekningene kan kombineres uavhengig av hverandre. Figur 7–1 viser banealternativene.
Mellom Simo og St. Croix inngår også ny rv. 110 i prosjektet. Figur 7–2 viser vegalternativene.

Figur 7–1: Banealternativer på strekningen Seut–Rolvsøy. Grå ramme viser arealet som
omfatter vegalternativene i figur 7–2
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7.1.1 Seut–Kiæråsen
Det er to alternativer for bane på delstrekningen Seut–Kiæråsen, 2a og 6b, begge ca. tre kilometer
lange. Her inngår ny stasjon/ knutepunkt på Grønli. For utvidelse av rv. 110 til fire felt mellom Simo og
St. Croix er det tre alternativer mellom Veumveien og Brochs gate. Det er utredet fire ulike
kombinasjoner av veg og bane på strekningen:
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)
Alternativene er like fra Seut og frem til Merkurbanen. Fra Veumveien til Kiæråsen går begge
banealternativene i fjelltunneler gjennom St. Hansfjellet og Grønlifjellet. Ny Fredrikstad stasjon er
plassert på Grønli. I det nye stasjonsområdet vil spor og plattformer ligge delvis åpent under
terrengnivå (i betongtrau), med reisetorg og kollektivgate på lokk over plattformområdet.
Banealternativene er forskjellige når det gjelder horisontal og vertikal plassering på jernbanelinja.
Banealternativ 6b ligger litt lenger nord og lavere i terrenget enn alternativ 2a.

Figur 7–2: Alternativer for veg og bane gjennom Fredrikstad sentrum. Banealternativ 2a (rød og
videre lys rosa linje) er kun kombinert med vegalternativ 1, mens banealternativ 6b (rød linje) er
kombinert med alle tre vegalternativer
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De tre vegalternativene for rv. 110 er forskjellige forbi nye Fredrikstad stasjon. Vegalternativ 1 legger
trafikken utenom kollektivknutepunktet i tunnel under Brattliparken, vegalternativ 2 legger trafikken
under bakken forbi knutepunktet, mens i vegalternativ 3 går rv. 110 i dagen forbi knutepunktet.
I alle alternativene legges ny fv. 109/rv. 110 langs Grønlifjellet, og det etableres kollektivgate over
plattformområdet omtrent i samme horisontale trase som dagens fv. 109. Vertikalt er kollektivgata lagt
høyere slik at det er planskilt krysning av plattformområdet. Fra Brochs gate til St. Croix-krysset er
vegalternativene like.
I vegalternativ 1 går rv. 110 i tunnel fra krysset med Veumveien, under Brattliparken og knyttes til fv.
109 i rundkjøringen nord for Glemmen videregående skole. Dette gir mulighet for å bruke dagens
vegtunnel gjennom St. Hansfjellet til gang- og sykkelveg. Ny tunnel for rv. 110 er en fjelltunnel, men
det er en kort strekning med betongtunnel mellom Frydenbergfjellet og Brattliparken. På dette
plannivået avklares ikke bruk av arealet over betongtunnelen.
I vegalternativ 2 og 3 går rv. 110 i tunnel gjennom St. Hansfjellet og følger banen parallelt som i dag.
Den viktigste forskjellen mellom disse alternativene er at vegalternativ 2 ligger lavere i terrenget slik at
kollektivgata og knutepunktsfunksjoner ligger på lokk over deler av riksvegen forbi stasjonsområdet og
at kollektivgata kan krysse rv. 110 planskilt.
I vegalternativ 3 vil rv. 110 gå i dagen på sørsiden av stasjonsområdet. Rv. 110 vil i dette alternativet
utformes som en veg med gatepreg og krysse i plan med kollektivgata.
For St. Croix-krysset er det i vegalternativ 1 lagt inn en variant hvor rv. 110 senkes sammenliknet med
i dag, og det etableres gang- og sykkelvegbruer med en sentraløy over ny rundkjøring for vegen. I
vegalternativ 2 og 3 heves ny rv. 110 litt i forhold til dagens gateløp, mens gang- og sykkelveger ledes
under. Denne kryssløsningen er imidlertid uavhengig av alternativ.

7.1.2 Kiæråsen–Rolvsøy
Fra Kiæråsen og frem til Rolvsøy er det to banealternativer, alternativ 2a og alternativ 4a.
Alternativ 2a går i tunnel gjennom Kiæråsen like forbi Lislebyveien på Lisleby og videre langs østsiden
av eksisterende jernbane frem til Østfoldhallen. Alternativet er i underkant av 5 km langt.
Alternativ 4a ligger vest for alternativ 2a og går i lengre tunnel gjennom Kiæråsen og videre under
Gamle Glemmen kirke omtrent frem til Lislebyveien. Fra Lislebyveien går traseen parallelt med fv. 109
og følger Dikeveien frem til Østfoldhallen. Fra Glemmen gård og omtrent til Hans Nielsens Hauges vei
går banen på viadukt (lang bru). Alternativet er i overkant av 5 km langt.
Det nedlagte steinbruddet i Kiæråsen planlegges benyttet til deponi- og riggområde for begge
alternativer.

7.2
7.2.1

Felles for alle alternativer
Jernbane

7.2.1.1 Sporgeometri og overbygning
Traseen starter på Seut og føres videre i en tosidig skjæring gjennom Trosviktoppen litt nordøst for
dagens jernbane. Nord for Trosviktoppen er dimensjonerende hastighet lik 180 km/t, mens den fra og
med horisontalkurven, R800 meter, ved Trosviktoppen og videre inn mot ny Fredrikstad stasjon er 130
km/t. Ny bru bygges over Onsøyveien. Herfra ligger sporene inn mot Merkurbanen 3-4 meter over
eksisterende terreng, hvilket tilsvarer cirka 1,5-2,5 meter over eksisterende spor. Fra Merkurbanen og
kryssingen av Veumbekken føres traseen i ny bru over Veumveien. Over Veumveien splittes dobbeltsporet og føres på to enkeltsporete bruer over vegen. Videre går alternativene gjennom Frydenbergfjellet og deretter i et betongtrau inn mot St. Hansfjellet. Vest for St. Hansfjellet ligger et uttrekksspor.
Gjennom St. Hansfjellet etableres det tre tunneler, hvorav den midterste er dobbeltsporet, og de
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ytterste er enkeltsporet. Mellom St.Hansfjellet og Grønlifjellet ligget plattformområdet i et stort
betongtrau. Plattformområdet ligger i horisontalkurve med minimumradius lik 2000 meter.
Dimensjonerende hastighet ved plattformområdet er 130 km/t. Stasjonen har fire spor med to
mellomplattformer på 350 meter.
Figur 7–3 viser skjematisk sporplan for ny Fredrikstad stasjon. Stasjonene på InterCity-strekningene
skal i utgangspunktet være retningsdrevet, hvor spor 1 og 2 brukes av tog fra Oslo, og spor 3 og 4
brukes av tog mot Oslo. Ruteplanmessig vending skal foregå ved plattform, eventuelt legges vending
til neste stasjon på strekningen.

Figur 7–3: Skjematisk sporplan for ny Fredrikstad stasjon på Grønli
Ut fra stasjonsområdet i retning Sarpsborg føres sporene en kort strekning i tre tunnelløp, før de går
over til to enkeltsportunneler. Sporgeometrien tillater en hastighet på 100 km/t gjennom disse
enkeltsporete tunnelene.
I Bydalen vil det bli behov for en betongtunnel på grunn av manglende bergoverdekning. Det fylles
masser over betongtunnelen etter at den er etablert. Litt øst for betongtunnelen vil det også drives
rømningstunnel der det er tilstrekkelig bergoverdekning. Tunnelene samles til en dobbeltsporet tunnel
i Kiæråsen, hvor videre dimensjonerende hastighet er 200 km/t. Ytre sporsløyfe for stasjonen blir
liggende på rettlinjen i tunnel i Kiæråsen. Fra det nedlagte steinbruddet i Kiæråsen vil det drives
tverrslag. Tverrslaget vil også fungere som fremtidig rømningstunnel med atkomst til teknisk hus og
mulig atkomst for vedlikehold av tunnel.
Videre har alternativene ulike korridorer fra Kiæråsen, henholdsvis ved Lisleby mot Lisleby stasjon
(2a) og ved Gamle Glemmen kirke (4a). Ved Hauge møtes alternativene igjen, og går parallelt med
eksisterende bane på terreng frem til Rolvsøy. Her er dimensjonerende hastighet 250 km/t.
De to etterfølgende tabellene gir sporgeometriske detaljer for horisontalkurvaturen og tilhørende
elementhastigheter for referansesporet (høyre spor).
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Tabell 7-1: Sporgeometriske detaljer for horisontalkurvaturen, alternativ 6b-4a (røde tall er
venstrekurve)
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Tabell 7-2: Sporgeometriske detaljer for horisontalkurvaturen, alternativ 2a-2a (røde tall er
venstrekurve)

7.2.1.2 Signal
På strekningen skal det bygges signalanlegg av typen ERTMS level 2 (signalanlegg klasse A), som er
forankret i Nasjonal signalplan [58]. Nasjonal implementering av signalanlegget er en del av en større
oppgradering av jernbaneinfrastrukturen. Signalanlegget skal styres av et nytt fjernstyringssystem,
TMS (Train Management System). Dette systemet er planlagt ferdigstilt før idriftsettelse av ERTMS.
ERTMS skal sørge for en sikker og effektiv togfremføring, samt ivareta interoperabiliteten mellom ulike
EU-land. Signalanlegget skal oppfylle gjeldene teknisk regelverk og nasjonale funksjonskrav gitt av
Bane NOR.
Innføringen av ERTMS vil føre med seg mange endringer sammenliknet med eksisterende NSI-63,
eller Thales-signalsystem, se systemdefinisjon for ERTMS [59]:
• Sentralisert sikringsanlegg
• Nytt trafikkstyringssystem (TMS)
• Kontinuerlig hastighetsovervåkning
• Færre signalobjekter langs sporet
• Ingen optiske signaler (mulig skiftesignaler)
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Systemdefinisjon for signal beskriver mer i detalj hvordan signalanlegget er planlagt [60]. Systemdefinisjonen er bygget opp med basis i de strukturelle delsystemer og tekniske delsystemer/
fagområder som inngår i systemet. Det er etablert utkast til skjematiske planer for de ulike
alternativene som foreligger, se [61], [62], [63], [64].
Parsellen Haug–Seut prosjekteres med Thales FATC (signalanlegg klasse B) og er forutsatt ferdigstilt
før Seut–Rolvsøy. Det forutsettes at grensesnittet mellom ERTMS og Thales FATC på Seut ivaretas
av ERTMS-systemleverandør (Siemens). Strekningen Rolvsøy–Klavestad er også planlagt prosjektert
med ERTMS, men avhengig av kontraktstrategi og vedtak om utbyggingsrekkefølge kan ferdigstillelse
av den delparsellen bli senere. Det kan derfor bli et midlertidig grensesnitt mellom ERTMS og
eksisterende NSI-63-releanlegg på Rolvsøy. Midlertidig grensesnitt er forutsatt ivaretatt av ERTMSsystemleverandør.
Siden parsellen Seut–Rolvsøy bygges i en ny trase med nytt ERTMS-signalanlegg, er det kun dagens
reléanlegg på Rolvsøy som vil bli permanent berørt, mens Lisleby vil bli berørt av anleggsgjennomføringen for alternativ 2a. Se også egen rapport for anleggsgjennomføring [65]. Dagens Fredrikstad
stasjon vil derimot bli berørt av utbygging av planstrekningen Haug–Seut og eget prosjekt for
vendespor ved dagens Fredrikstad stasjon.
Siktlinjer for stoppskiltene er kontrollert ved hjelp av 3D-modell for alle alternativene på strekningen.
7.2.1.3

Kontaktledning

Banestrømforsyning
Det er lagt til grunn at det monteres nytt AT-anlegg på strekningen med ett anlegg pr. spor. På denne
parsellen skal det være to autotransformatorer. Plassering tar utgangspunkt i forutsetning gitt i teknisk
designbasis. Siden det er å anbefale at disse ikke monteres i tunnel, er de noe forskjøvet for å få de
montert i dagsone.
AT-ledere skal i størst mulig grad utføres som blank line montert på isolatorer på mastetopp for
dagsoner og på isolatorer montert i tunnelhvelv. Under lave bruer og på stasjonsområdet legges
kabler i kanal nede ved sporet.
AT-anleggets KL-seksjoneringer tilpasses mot stasjonsspor, arbeidsområder og signalanlegget.
Seksjoneringen av AT-ledere og kobling mellom positivleder og kontaktledningsseksjon skal utføres
med fjernstyrte brytere. For tunneler monteres det jordingsbrytere som beskrevet i teknisk regelverk.
Kontaktledningsanlegget (KL)
Kontaktledningsanlegget bygges som System 25, slik teknisk designbasis beskriver. Kontakttrådhøyden skal være 5,1 meter flatt, uten endring i trådhøyden. Isolasjonsavstand skal være 0,4 meter
under bruer, lokk, portaler og åk. Lysåpningen for KL-anlegget ivaretar disse parameterne med unntak
av lysåpning under lokkene på Fredrikstad stasjon. Her vil KL-anlegget tilpasses slik at det ikke er
behov for løftet utligger, da lysåpning ikke vil oppfylle kravene til dette. Anleggene vil tilfredsstille
kravene i teknisk regelverk, og løsninger er avklart med Bane NOR.
Kontaktledningsanlegget bygges på stålmaster i dagsoner. I tunneler og under lokk og bruer monteres
hengemaster. På stasjonsområdet monteres åk. Kontaktledningsmaster monteres på plasstøpte
fundamenter eller borede søylefundamenter.
Returkretsen
Returkretsen bygges som teknisk regelverk beskriver.
7.2.1.4

Elektro

Høyspenning
Det etableres 22 kV-høyspenningsanlegg for hele strekningen. Dette inkluderer langsgående
kabelanlegg, koblingsanlegg og transformatorer. Langsgående 22 kV-kabelanlegg forbinder alle
tekniske hus langs traseen, og blir koblet sammen med parsellene Haug–Seut og Rolvsøy–Klavestad.
Utbyggingsrekkefølge og strategi for høyspenning er ikke endelig avklart, men det antas at det vil
være behov for en innmating fra eksternt nett ved Rolvsøy for denne parsellen. For plassering av
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tekniske hus vises til skjematisk tegning ICP-16-N-12050 og -51. Nøyaktig plassering fastsettes i
neste planfase.
Lavspenning
Alle jernbanetekniske anlegg på strekningen skal strømforsynes fra tekniske hus plassert langs
strekningen. Strømforsyning vil være til utstyr som signalanlegg, teleanlegg, sporvekselvarme,
belysning, nødlys, vifter i rømningstunnel, SRO (styring, regulering og overvåkning), heis,
billettautomater, validatorer og brannalarmanlegg m.m.
Som spenningssystem skal det benyttes 400 V TN-C-S. Teknisk designbasis viser til dette som det
foretrukne spenningssystemet, samt at naboparsellen Haug–Seut planlegges med samme system.
Jordingsanlegg
Jordingsanlegget skal utformes slik at tilstrekkelig beskyttelse mot elektrisk sjokk i henhold til lover og
forskrifter oppnås uten at beskyttelsen forringer anleggets funksjon.
Standardiserte løsninger som beskrevet i teknisk designbasis for fri linje, ved plattform og tunnel skal i
hovedsak benyttes. Endelig jordingskonsept utredes i videre arbeid med detaljplan.
Føringsveger
Det legges til grunn etablering av nye føringsveger langs hele traseen. Langs linje i dagsone etableres
2-løps kabelkanal på den ene siden og 2-løps pluss 1-løps kabelkanal på den andre siden. I 1-løps
kanalen plasseres høyspenningskabelen. I dobbeltsporet tunnel etableres 2-løps pluss 1-løps
kabelkanal på begge sider. Lokkene over kabelkanalene vil her også ha funksjon som
rømningsgangbane.
Det etableres kryssinger med kummer og omstøpte rørpakker under spor ved tekniske hus og på
steder det vil være behov for kryssinger i dagsone og i tunneler. Plattformer har også kummer og
innstøpte rørpakker etter behov.
Objekter som skal strømforsynes og/eller jordes langs traseen og på plattform benytter egne
trekkerør.
Det skal benyttes felles løp for flere fag for å minimere overdimensjonering av føringsveger. Krav i
teknisk regelverk om hvilke fag som kan plasseres sammen skal følges.
7.2.1.5 Tele
Nytt teleteknisk anlegg vil bli prosjektert i henhold til teknisk designbasis og teknisk regelverk. I
situasjoner hvor det skulle oppstå tvil, skal tekniske regelverk være styrende.
Stam- og aksessnettet videreføres, og oppgraderes til minimum G144 fiber. I tillegg vil stamnettet bli
utvidet med en tilsvarende returfiber for redundans. Denne fiberen forlegges i kabelkanal på motsatt
side av dobbeltsporet for å spre risikoen for brudd på sambandskritisk telekommunikasjon, og vil ikke
bli tappet underveis på strekningen. Stamfiberen skal gå innom de regionale nodene på strekningen
Seut–Rolvsøy, ny Fredrikstad stasjon (Grønli) og Sarpsborg stasjon (som i dag). Aksessnettkabelen
tappes på alle lokaliteter hvor det finnes lokale noder eller tekniske installasjoner beregnet for tele
langs spor og i tunnel. Dette gjelder for alt av Bane NORs teknisk utstyr med behov for
telekommunikasjon.
Lokalfiber vil bli benyttet lokalt inne på stasjonsområdet og som et supplement i forbindelse med
teknisk utstyr i tunnel. Dette være seg repeaterenheter, basestasjoner, styreenheter for andre fag o.l.
Se tegning IPC-16-M-10001.
Det er prosjektert med tekniske hus med egne telerom langs hele banestrekket, beregnet for GSM-R
og tredjeparts radionett samt grensesnitt mot andre tekniske fag ved behov. Plasseringene er tilpasset
mulig behov for GSM-R radiodekning og de strenge kravene til ERTMS (signalstyrke og
dekningsområde).
Det skal tilrettelegges for radiodekning i dagsonen og tunnel/rømningsveger, samt nødnett og
eksterne operatører. Det skal settes av plass i tekniske rom og i radiomaster for tredjeparts utstyr i
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dagsonen og i tunnel. Det vil bli prosjektert med strålekabler i tunnel med spesiell fokus på dekningen i
rømningsveg og ved rømningssjakt. Som et supplement for eksterne operatørene (MIT) vil det bli
tilrettelagt for MIMO-teknologi. Radioanlegget må prosjekteres/verifiseres av Digitalisering og
Teknologi, Bane NORs egen teleavdeling.
Det er strenge krav til dekning for GSM-R og nødnett, hvor førstnevnte også er viktig bærer for
ERTMS. Det er byggherre som selv designer eget radionett og ivaretar redundansen via leverandør.
Samme gjelder for nødnett, hvor DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) legger
premissene for sin leverandør. Det er ikke ønskelig med annet enn TETRA-nødnett (digitalt 2G-nett)
for nødetatene, selv om brannetaten enkelte steder har tilleggskrav til analogt UHF/VHF-radionett
(Oslo og Akershus).
For omtrent hver 500 meter i tunnel vil det være mulig å plassere repeaterskap på tunnelvegg eller i
forbindelse med tekniske rom i rømningsveg eller ved sjakt. Rømningsveg eller sjakt i forbindelse med
tunnel vil bli prosjektert for ca. hver 1000 meter, som er avstandskravene i teknisk regelverk.
Spor og jernbaneteknisk utstyr fjernes fra dagens Fredrikstad stasjon. Ny stasjon på Grønli får
tekniske rom for teleteknisk utstyr, samt at det tilrettelegges for tredjeparts utstyr. Det er viktig å skille
jernbanens tekniske utstyr fra eventuell tredjepart med eget avlåst rom. Det vil bli prosjektert med nytt
publikumsinformasjonsanlegg, teleslynge, videoovervåking, adgangskontroll, billettautomater og
grensesnitt mot andre tekniske fag ol. inne på stasjonsområdet. Se tegning IPC-16-M-10051.
Prosjektet prosjekterer kun strøm og føringsveger iht. utstyrsleverandørens behov.
7.2.1.6 Eksterne kabler
Eksterne kabler er kartlagt fra kabeletater, videreformidlet via Geomatikk AS.
I Veumveien/Holmegata, ved ny Fredrikstad stasjon/Grønli, og ved Gamle Glemmen kirke (alternativ
4a) eller Lisleby (alternativ 2a) er det eksisterende elkraft-, tele- og fiberkabler, samt nettstasjoner som
kommer i konflikt med ny banetrase. Ved Evjebekken og Dikeveien er det eksisterende høyspent
luftstrekk som krysser ny banetrase og må heises for å oppnå forskriftsmessig høyde over ny
banetrase. For eksisterende elkraftkabler i bakken, er det flere av disse som er olje- og papirisolerte
kabler fra 1950 og 1960-tallet som er sårbare for flytting og skjøting.
Mottatte underlag har en del unøyaktighet og er svært dårlig spesifiserte når det gjelder spenning,
kabeltype og alder. Det vil være kabler innenfor anleggsområdet som vi ikke har kjennskap til i denne
fasen av prosjektet.
Tredjeparts kabler langs spor vil bli ivaretatt og plassert i felles kabelkanal langs jernbanen. Gamle
kabler fjernes når nytt permanent kabelanlegg er på plass i nye føringsveger.
Det vil også være behov for omlegging og tilpasning av eksterne telekabler og stikkledninger i området
ny Fredrikstad stasjon/Grønli og Gamle Glemmen kirke/Lisleby. Det er tatt utgangspunkt i
eksisterende telekabler. Hvis netteier vurderer det slik at det er mer hensiktsmessig at kobber- og
koaksialkabler erstattes av fiber, og/eller har innspill til valgte tekniske løsninger, må dette avklares i
en senere fase. Dette bør da vurderes opp mot pris og behov.
Videre prosjektering for løsning av konflikter skal skje i samråd med berørte kabeletater.
7.2.1.7 Normalprofiler jernbane
Normalprofiler er basert på teknisk designbasis. Unntaket gjelder enkelt- og dobbeltsporet fjelltunnel i
St. Hansfjellet og Grønlifjellet, der tunnelløpene er prosjektert så smale som mulig for at bergstabbene
mellom skal bli brede nok (forutsetter spesielle sprengnings- og sikringstekniske tiltak). Det er derfor
benyttet minste tunnelprofil iht. teknisk regelverk. Figur 7–4 viser normalprofil for tunneler i St.
Hansfjellet og Grønlifjellet.
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Figur 7–4: Normalprofil for dobbeltsporet og enkeltsporet tunnel i St. Hansfjellet (130 km/t) og
Grønlifjellet (100 km/t). Mål i meter
7.2.1.8 Konstruksjoner
Det henvises til fagrapport konstruksjoner (ICP-16-A-25607) [93].
Det henvises til oversiktstegninger for konstruksjoner, spesielt tegning ICP-16-K-11061 til ICP-16-K11077.
For banealternativene mellom Seut og Kiæråsen krysser banen først over Onsøyveien via en
kulvert/bru, som er fundamentert direkte på berg. Over Veumveien splittes dobbeltsporet i to enkeltspor og fortsetter på to enkeltsporete spennarmerte traubruer. Den har fire spenn med totallengde 88
meter. Veumveien senkes slik at krav til frihøyde for biltrafikk under tilfredsstilles. Traubruene
fundamenteres på peler til berg. Videre går alternativene i skjæring gjennom Frydenbergfjellet og over
på en vanntett traukonstruksjon inn mot tunnelen gjennom St. Hansfjellet. Dette trauet er ca. 155
meter langt og 52 meter bredt.
Etter tunnelen i St. Hansfjellet kommer ny Fredrikstad stasjon på Grønli, jf. ICP-16-K-50000. Her
bygges en vanntett traukonstruksjon, med totallengde 402 meter og fundamentbredde 52,3 meter.
SOK er på kote ca. +4,5 i alternativ 2a, mens i 6b alternativene er det på kote ca. +2,5.
Konstruksjonene er tenkt bygget under terrengnivå i et trau hvor deler dekkes med lokk. Det er bløt
leire i området, og det er registrert pågående terrengsetninger, trolig på grunn av punktering og
drenering av vannførende lag i grunnen. Drenering av området er vurdert som uaktuelt på grunn av
faren for ytterligere setninger på omkringliggende bygg. Det er derfor forutsatt vanntett trau og
hydrostatisk vanntrykk fra terrengnivå i hovedplanfasen. Kulverten er forutsatt bygget med tilstrekkelig
egenvekt til å motstå oppdriften. Det er antatt at grunnvannet kan senkes til underkant fundament,
som da gir en situasjon hvor man har lite oppdrift. Egenvekten som man har brukt til å motvirke
oppdrift er da ugunstig, som igjen gir at man i denne fasen har antatt at man trenger peler. Trauet
strekker seg frem til tunnelen gjennom Grønlifjellet.
I Bydalen mellom Grønlifjellet og Kiæråsen krysser banen under terreng i dype løsmasser. Her skal
det bygges to 62 meter lange separate vanntette betongtunneler. Dette gir en stor og dyp
spuntavstivet byggegrop i anleggsfasen.
Etter tunnel gjennom Kiæråsen går alternativ 2a og 4a i to forskjellige traseer frem til kryssingen av
Hans Nielsen Hauges vei. Dette beskrives nærmere i alternativbeskrivelsene i kap. 7.7.4 og 7.8.4.
Tabell 7-2 viser betongvolum for de ulike alternativene på strekningen.
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Tabell 7-2: Betongvolum konstruksjoner for jernbane på de to delstrekningene
Kiæråsen–Rolvsøy
Totalt betong- Seut–Kiæråsen

volum konstruksjoner

2a + 1

6b + 1

6b + 2

6b + 3

2a

4a

93 500 m³

108 000 m³

106 800 m³

107 000 m³

57 300 m³

77 300m³

7.2.1.9 Bergtunneler og ingeniørgeologiske tiltak
For detaljer om bergtunneler og ingeniørgeologiske tiltak vises det til ingeniørgeologisk rapport (ICP16-V-25003) [19].
Det har stått sentralt å vurdere de planlagte tunnelanleggenes bergtekniske gjennomførbarhet,
herunder bergoverdekning over tunneltraseer. Dette inkluderer plassering av tunnelpåhugg for de
ulike alternativene.
Bergoverdekning over de alternative tunneltraséene er generelt vurdert som tilfredsstillende, men
lokalt antas bergoverdekning nær det minimale. Dette avhenger av bl.a. forhold som spennvidde
(tunnelbredde), bergkvalitet, bebyggelse m.m. Det har derfor vært fokus på å skaffe oversikt over
bergoverflatens beliggenhet, samt fundamentnivåer (ev. kjellernivåer) i bebyggelsen over tunneltraseene gjennom St. Hansfjellet og Grønlifjellet, der det dels er tett bebyggelse og dels store
spennvidder i tunnelene.
Planlagte tunneler forventes å bli drevet gjennom bergmasse som, utenom svakhetssoner, i hovedsak
kan klassifiseres som moderat til lite oppsprukket, og i bergmasse som er sterk og uforvitret. Det er
imidlertid identifisert flere markerte søkk og lineamenter som vurderes å representere svakhetssoner i
berget, og som vil påvirke stabilitetsforhold i tunnelene. Ved passering av svakhetssoner er det
sannsynlig at det kan påtreffes svært dårlig bergmasse. Svakhetssoner er også ofte vannførende,
men generelt vurderes bergmassen som lite permeabel.
I intakt berg forventes behov for et minimum av bergsikringstiltak, bestående av spredt bolting og
fiberarmert sprøytebetong. I påhuggsområder og områder med lite bergoverdekning antas behov for
systematisk forbolting (spilingbolter) i tillegg. I slike områder er det videre aktuelt med reduserte
salvelengder, ev. også delte salver. Foreløpig antas behov for slike tiltak i tunnelen gjennom
St.Hansfjellet, samt tunnelen gjennom Grønlifjellet frem til Bydalen og på 4a ved passering av
Mørkedalen samt ved Lisleby. Behov andre steder kan ikke utelukkes. Ved passering av
svakhetssoner blir det behov for tyngre bergsikringstiltak, som armerte sprøytebetongbuer i
kombinasjon med spilingbolter.
For tunnelene forventes det ikke behov for systematisk forinjeksjon, men systematisk sonderboring
anbefales. Det aller meste av bebyggelse over tunnel er fundamentert på berg, men der det er
bygninger fundamentert på løsmasser må det påregnes å utføre forinjeksjon underveis i tunneldriften.
Dette for å unngå setningsskader som følge av grunnvannsenkning, igjen som konsekvens av
eventuell innlekkasje av grunnvann til tunnelanlegget. I forbindelse med kryssing av vannførende
soner må det påregnes behov for betydelig injeksjonsinnsats for å overholde fastsatte innlekkasjekrav.
For å identifisere mulige svakhetssoner som kan få innvirkning på tunnelene, er det foretatt
kartlegging i terreng og kartstudie. Lokalt (på alt. 4a, ved passering av Mørkedalen) er det også
foretatt refraksjonsseismiske undersøkelser.
Det er bebyggelse over deler av tunneltraseene. I områder med mindre bergoverdekning og
bebyggelse, vil legge rystelsesbegrensende føringer for tunnelsprengningen.
Tabell 7-3 gir en oversikt over tunnellengder for de ulike kombinasjoner av banealternativer. Det
meste er bergtunnel, men betongtunneler og portaler er også inkludert i lengden.
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Tabell 7-3: Tunnellengder for banealternativene (inkluderer betongtunneler)
Seut–Kiæråsen
Kiæråsen–Rolvsøy
Tunnel St. Hansfjell
Tunnel Kiæråsen
2a
2a
267 m
2825 m
2a
4a
267 m
3771 m
6b
2a
262 m
2758 m
6b
4a
262 m
3704 m
7.2.1.10 Geotekniske tiltak
Geotekniske tiltak felles for alle alternativer er beskrevet i kapittel 7.2.7.
7.2.1.11 Vann, avløp og fjernvarme
Hovedutfordringene på VA-omlegginger er håndtering av tre store overvannsanlegg som krysses av
bane mellom Seut og Kjæråsen: Veumbekken, Bjørndalen og Rolvsøyveien. For nærmere beskrivelse
av kryssingene henvises til fagnotat VA, ICP-16-A-25106 [25].
Veumbekken er blant de største bekkene som renner gjennom Fredrikstad sentrum, og fører tidvis
store vannmengder. Nedslagsfeltet, som har avrenning til bekken, strekker seg ca. 6 km nordover fra
eksisterende jernbane og er ca. 3,6 km2.
Nedslagsfeltet for Bjørndalen strekker seg ca. 1 km nordover fra eksisterende jernbane og er
ca. 1,2 km2.
Nedslagsfeltet for Rolvsøyveien strekker seg ca. 3 km nordover fra eksisterende jernbane og er
ca. 1,8 km2.
Selvfallsløsningen, dvs. slik anleggene i hovedsak er utformet i dag, er å foretrekke pga. store
driftskostnader på å pumpe vann. Lav høyde på bane og vannivå på resipienten (elva) setter grenser
for mulige utførelser og medfører typisk til lange omlegginger og store ledninger med lite fall.
Omlegginger VA
Figur 7–5 viser plassering av vurderte VA-omlegginger. Disse er beskrevet i tabellen nedenfor.
Tabell 7-4: VA-omlegginger
Tiltak nr. Tiltak navn
1
Veumbekken
2
Veumbekken
3/4
Sembsgate
5/6
Rolvsøyveien / Glemmengata
7
Bydalen
8
Idrettsveien / Emil Holtersveg
9
Smørbøttaveien

Beskrivelse
Bekkekulvert
Spillvannsledning
Vann- spillvann og overvannsledninger
Overvannsledning og spillvannsledning
Overvannsledning
Fellesledninger
Vannledning
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Figur 7–5: Oversikt over vurderte VA-tiltak i teknisk hovedplanfasen. Nummereringen henviser
til tabell 7-4

Fra Seut til Kiæråsen er det to store overvannsanlegg som krysses av jernbanen og rv. 110,
henholdsvis tiltak 1 og tiltak 5/6. Disse to tiltakene ansees å være mest omfattende.
Tiltak 1 Veumbekken
Veumbekken er å anse som den største bekken på den aktuelle jernbanestrekningen.
Veumbekken krysser i dag eksisterende bane og rv.110 gjennom en 1,5 x 2,0 meter (H x B)
betongkulvert. Det må bygges ny og forlenget kulvert i ca. 200 meters lengde. Traseen for ny kulvert
legges utenfor ny gangvei frem til Holmegata for å ivareta fallforholdene. Dimensjonen på kulverten
økes for å ivareta fremtidig utvikling, og vil ha dimensjonen min.1,5 x 4,0 meter.
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Eksisterende spillvannsledning som krysser på samme sted må også omlegges. Spillvannsledningen
legges i kulvert i samme trase som overvannskulverten.
Tiltak 2 Spillvannsledning Veumbekken
Ved Veumveien krysser jernbanen en Ø600 mm fellesledning. Ledningen legges om langsmed, og
parallelt med jernbanen frem til Veumbekken og kobles til spillvannsledning, tiltak 1.
Tiltak 3 og 4 Sembsgate, vann- spillvann og overvannsledninger
Ved Sembsgate krysser to større vannledninger (Ø600 mm og Ø300 mm) og en Ø530 mm
fellesledning, jernbanen og rv. 110. Vannledningene er en av hovedvannforsyningene inn mot
sentrum. Omlegging av disse ledningene ansees ikke å medføre større anleggstekniske utfordringer.
Tiltak 5 og 6, Rolvsøyveien/Glemmengata
Ø1200 mm overvannsledning i Rolvsøyveien krysser
eksisterende og fremtidig bane i området hvor ny jernbanestasjon på Grønli er planlagt bygd. Fundamentet til
betongtrauet for stasjonen ligger så lavt at kryssing med
overvannsledning fra Rolvsøyveien, under stasjonen, ikke
lar seg gjennomføre.
Ledningen vil bli liggende så lavt at det ikke vil være mulig
å koble til eksisterende rørsystem nedstrøms stasjonen.
Ny overvannsledning vil måtte ha blitt lagt om helt frem til
Vesterelva, noe som ville medføre store og dype
grøfteanlegg gjennom sentrum. Ledningen ville dessuten
bli liggende under elvevannstanden i Vesterelva, og
dermed alltid stå vannfylt.
Dette vil kunne medføre sedimentering av partikulært stoff
i røret, noe som vil gi redusert kapasitet, og påføre
kommunen driftsproblemer. Slik løsning ansees ikke å
være aktuell.

Figur 7–6: Tverrsnitt av overvannstunnel i St. Hansfjellet

Omlegging av overvannsledning i Rolvsøyveien er i stedet foreslått lagt om parallelt med jernbanen
frem til St. Hansfjellet, og krysse ny bane mellom km 92,1 og km 92,2 hvor banen går gjennom St.
Hansfjellet. Under sporene bygges en overvannskulvert med innvendige dimensjoner min.1,5 x 5,0
meter (H x B). Bunn innvendig kulvert vil bli liggende på kote 0,35 der hvor denne krysser
banesporene. Laveste høyde på SOK ligger på kote 3,80 (alternativ 6b).
Fra kryssingen under banen legges et Ø2000 mm overvannsrør i utsprengt tunnel (25 m 2), se figur 7–
6. Årsaken til at tunnelen er så stor er basert på anleggstekniske forhold. Et tunneltverrsnitt på 25 m 2
er det mest kostnadsoptimale. Mindre tverrsnitt vil vanskeliggjøre opplastning og uttransport av
sprengstein, og vil kreve spesialmaskiner ved tunneldrift. Fra tunnelen videreføres røret til Vesterelva i
utgravd grøft se figur 7–7.
Spillvannsledning, Ø400 mm, i Rolvsøyveien legges om parallelt med ny overvannsledning frem til St.
Hansfjellet og følger ny banetrase, parallelt med denne, frem til felles kryssing med ledning i
Bjørndalen, tiltak 3/4.
Tiltak 7
I Bydalen krysser jernbanen en Ø600 mm overvannsledning. Ledningen krysser over prosjektert
kulvert for jernbanen. Ledningen legges om i åpen grøft etter at jernbanekulverten er ferdig bygd.
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Figur 7–7: Tiltak 5, overvannstunnel gjennom St.Hansfjellet, deretter i utgravd grøft siste
stykke til Vesterelva
Nyanlegg VA
Banedrenering kobles med selvfall til kommunalt overvannssystem der det er mulig. Overvann fra
stasjonsområdet og lekkasjevann fra Grønlifjellet pumpes til nærmeste ledning ved Grønliområdet.
Fjernvarme
Eksisterende fjernvarmeledninger krysser ved Arups gate (2 x Ø250 mm). Detaljering tas i neste
planfase, men det forutsettes at ledningene kan legges om i ny trase over lokket for ny stasjon.
Det er forutsatt at arealer for plattformer og reisetorg på stasjonen, og ved bussoppstillingsplasser, er
oppvarmet med fjernvarme.
Fjernvarme (2 x Ø250 mm) krysses av jernbanen og rv. 110 ved Arups gate.
Fjernvarme (2 x Ø 500 mm) krysses ved Karstensveien/Produksjonsveien.
Fjernvarmeledning krysses ved Lislebyveien (2 x Ø230 mm), Smørbøttaveien (2 x Ø355 mm) og
Dikeveien (2 x Ø450 mm).
Andre tiltak
VA-ledninger
Det er enkelte andre kryssinger av vannledninger, fellesledninger og overvannsledninger, og noen
berøres av banealternativ 2a og andre av 4a.
Dette gjelder ledninger i Smørbøttaveien, Dikeveien og Evjebekken. Kryssingene ansees ikke å by på
større tekniske utfordringer. For nærmere beskrivelse av kryssingene henvises til Fagnotat VA, ICP16-A-25106 [25].

7.2.1.12 Kapasitet og reisetid
Det er ikke gjennomført kapasitetsanalyser for å verifisere strekningskapasiteten på ny bane mellom
Fredrikstad og Sarpsborg som en del av dette hovedplanarbeidet. Bane NOR ønsker at løsninger på
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strekningen modnes mer før kapasitetsanalyse gjennomføres. De foreslåtte løsningene innfrir foreslåtte løsninger i Konseptdokumentet, og kapasiteten på strekningen anses derfor å være ivaretatt
tilsvarende som i Konseptdokumentet.
Da de foreslåtte løsningene er i henhold til løsninger i Konseptdokumentet, anses også reisetider å
være tilsvarende som i dette dokumentet. 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).

7.2.2

Veg og trafikk

7.2.2.1 Generelt
De tre vegalternativene er delt inn i tre delstrekninger med tilhørende plan- og profiltegninger.
For rv. 110 er det planlagt planskilte kryssinger for gang- og sykkeltrafikk, unntatt for alternativ 6b + 3
hvor det er planlagt lysregulert plankryssing av rv. 110 i sammenheng med lysregulert kryssing for
kollektivtrafikk ved den nye stasjonen. I kryssområdene er det spesielt lagt vekt på å få til planskilte
kryssinger med mulighet til atkomst over vegen i flere retninger.
7.2.2.2 Simo-Veumveien
Alle vegalternativene er i prinsippet like for denne delstrekningen og følger eksisterende rv. 110 fra
Simo rundkjøringen til forbi kryssingen ved Veumveien i omtrent samme terrenghøyde som dagens
veg. I dette partiet vil utvidelse av kjørevegen til fire felt, nye gang- og sykkelveger, ny rundkjøring ved
Simo og nye bruer over Onsøyveien og Veumveien (inkl. separat gang- og sykkelvegbru) fremstå som
et anlegg med vesentlig bredere profil enn i dag. Det er satt av arealer på siden av spor og veganlegg
til trebeplanting.
Gang- og sykkelkulverten vest for rundkjøringen ved Veumveien erstatter kryssinger ved Veumbekken, og langs Veumveien, og blir en viktig gang- og sykkelkryssing. Denne kulverten har derfor
totalbredde på sju meter, noe som avviker fra de andre krysningene som har totalbredde seks meter.
7.2.2.3 Veumveien–Grønli
Fra Veumveien til Grønli er de tre vegalternativene ulike. Alternativ 1 går i tunnel under Brattliparken
og ender i rundkjøringen ved Glemmen videregående skole. Alternativ 2 og 3 følger trase for
eksisterende veg med ny vegtunnel nord for eksisterende vegtunnel gjennom St. Hansfjellet og ender i
ny rundkjøring i møte med fv. 109 ved Grønlifjellet. I forlengelse av fjelltunnelene er det
betongtunneler langs nytt stasjonsområde. Alternativ 2 har betongtunnel som går under reisetorg og
kryssende kollektivgate ved stasjonen, mens alternativ 3 har kortere betongtunnel og krysser
kollektivgata i plan med signalregulert prioritering for busser og myke trafikanter.
Vest for St. Hansfjellet er det planlagt tosidig gang- og sykkelveg langs jernbanetrase fra Onsøyveien
til St. Hansfjellet for å redusere barrierevirkningen og få gode og raske tilknytninger til den nye
jernbanen og nærmiljøet ved traseen.
For alternativ 6b + 1 og 2a + 1 er det planlagt å benytte eksisterende vegtunnel som gang- og
sykkeltunnel for å få en rask forbindelse gjennom St. Hansfjellet. Det er i tillegg lagt til rette for gangog sykkelveg langs Glemmengata ved Trara skole for de som ikke ønsker å sykle/gå igjennom
tunnelen.
7.2.2.4 Grønli–St. Croix
Fra Grønli og sentrumsatkomsten ved dagens Brochs gate følger ny rv. 110 dagens trase mot St.
Croix med utvidelse til firefelts veg over dagens jernbanetrase i alle tre vegalternativene. Her vil det
totale veganlegget utvides vesentlig i bredden. Langs Dammyr og Apenesfjellet er det satt av
grøntarealer mellom kjøreveg og gang- og sykkelveg som legger til rette for langsgående
trebeplanting.
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Det er planlagt tosidig gang- og sykkelveg med tre meter gang og sykkelveg vest for rv. 110 for å få
enkel atkomst til parkeringshus i Apenesfjellet, i tillegg til gjennomgående fem meter bred gang- og
sykkelveg nord for rv. 110 på strekningen.
Ny rundkjøring ved St. Croix-rundkjøringen (inkl. tilknytning til bygatene) ligger på samme sted i alle
vegalternativene. Den vil bli vesentlig større enn dagens kryssområde og vil trekkes noe lengre mot
øst. Det medfører at bygning (bensinstasjon) i dette området må rives. De store endringene av St.
Croix-området vil medføre at kvartalsstrukturen på alle sider av rundkjøringen påvirkes. Det er ikke
utført landskapsmodellering i dette området, og nærmere avklaring av utformingen forutsettes utført i
detaljplanfasen.
Som beskrevet i kap. 7.1.1 foreligger det to løsninger for kryssing av St. Croix-krysset for myke
trafikanter, kryssing over eller under rundkjøringen. Disse løsningene er uavhengige av alternativ.

Brannstasjon
St. Croix kulturhus

Figur 7–8: Rundkjøring ved St. Croix med planskilt kryssing over rundkjøringen for gående og
syklende. Her vist for vegalternativ 1, men løsningen kan benyttes for alle tre vegalternativer

Brannstasjon
St. Croix kulturhus

Figur 7–9: Rundkjøring ved St. Croix med undergang for gående og syklende. Her vist for
vegalternativ 2 og 3, men løsningen kan også benyttes av vegalternativ 1
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7.2.2.5 Konstruksjoner
I forbindelse med ny rundkjøring ved Simo blir det etablert en vanntett kulvert med tilhørende trau i
begge ender for gang- og sykkelveg. Kulverten er totalt 48 meter lang.
Eksisterende kulvert under rv. 110 ved Onsøyveien skjøtes på slik at man får plass til ny firefelts veg
med langsgående gang- og sykkelveg.
Ved Veumveien/Holmegata blir det en lengre gang- og sykkelbru over Holmegata. Brua har sju spenn
og total lengde 163 meter. I tillegg er det vanntett kulverter/trau for gang- og sykkel under jernbane og
rv. 110 i dette området.
Alternativ 1 går i tunnel under Brattliparken og ender i rundkjøringen ved Glemmen videregående
skole. Dette alternativet har en større vanntett betongtunnel (cut & cover) mellom Frydenbergfjellet og
Brattliparken. Den er 155 meter lang bestående av to separate kulverter (tunnelløp) som har felles
bunnplate. I hver ende av tunnelen er det større vanntette trau i begge ender av tunnelen. Total
lengde på disse konstruksjonene er 325 meter. I forlengelse av fjelltunnelene gjennom St. Hansfjellet
er det betongtunneler langs nytt stasjonsområde for alternativ 2 og 3. Alternativ 2 har en vanntett
betongtunnel som går under reisetorget og kryssende kollektivgate ved stasjonen, mens alternativ 3
har kortere vanntett betongtunnel.
For rv. 110 Simo–St. Croix er det planlagt tre gang- og sykkelvegsystemer over/i rundkjøringer
(Glemmen, Grønli, St. Croix). Disse er tenkt løst med bruer over til et større område hevet opp over
sentraløya i rundkjøringene. For å holde høyden så lav som mulig, og dermed minst mulig rampelengder for gående og syklende, er det foreslått trau-tverrsnitt med bærende vanger. I teknisk
hovedplan er det foreslått en stålløsning med kassevanger og avstivet stålplate som vegbane. Dette
siden denne kan prefabrikkeres og heises på plass, og dermed begrense byggetid og stenging av
trafikken. Alternativt kan et tilsvarende tverrsnitt utføres i betong, men vangene vil da bli tykkere og
høyere. I forbindelse med rampene blir det flere større støttemurer.
Som en del av gang- og sykkelvegsystemet er det behov for flere bruer i betong som ikke er omtalt
over. Dette gjelder over Veumvegen/Holmegata, over spor ved Frydenbergfjellet (alternativ 6b + 1 og
2a + 1) og over spor vest for St. Hansfjellet (alternativ 6b + 2 og 6b + 3).
Tabell 7-5: Betongvolum for vegalternativene
(2a +) 1
(6b +) 1
Totalt betongvolum
40 800 m³
40 800 m³
konstruksjoner

(6b +) 2

(6b +) 3

30 400 m³

26 300 m³

7.2.2.6 Bergtunneler og ingeniørgeologiske tiltak
Den generelle beskrivelsen knyttet til dette temaet for bane er tilsvarende for bane, se kap. 7.2.1.9.
Det har vært fokus på å skaffe oversikt over bergoverflatens beliggenhet, samt fundamentnivåer (ev.
kjellernivåer) i bebyggelsen på St. Hansfjellet (gjelder vegalternativ 2 og 3), og vestre del av
vegalternativ 1, tunnelen under Brattliparken. De prosjekterte tunnelene er vurdert å få tilfredsstillende
bergoverdekning. Lokalt liten bergoverdekning håndteres i byggefasen med forsiktig sprengning med
reduserte salvestørrelser, samt tyngre bergsikringstiltak. Foreløpig antas behov for slike tiltak i
tunnelen gjennom St.Hansfjellet, samt lokalt i tunnelen gjennom Grønlifjellet frem til Bydalen og på 4a
ved passering Mørkedalen samt ved Lisleby. Behov andre steder kan ikke utelukkes.
7.2.2.7 Geotekniske tiltak
Geotekniske tiltak felles for alle alternativer er beskrevet i kapittel 7.2.7 og 7.3.1.6.
7.2.2.8 Vann og avløp
Vegdrenering kobles med selvfall til kommunalt overvannssystem der det er mulig. Overvannet
pumpes dersom selvfall ikke er mulig, f.eks. ved gang- og sykkelvegunderganger. For eksisterende
overvannsledning i Rolvsøyveien, som avskjæres av ny stasjon, har alternativ med pumper blitt
vurdert som uaktuelt. Dette skyldes bl.a. store driftskostnader og store konsekvenser for
stasjonsområdet ved eventuell driftsstans i en situasjon med mye nedbør. Overvannsavrenning fra
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Rolvsøyveien er istedenfor anbefalt løst ved at det anlegges en selvfallsløsning som beskrevet i Kap.
7.2.1.11. Et alternativ med pumper ble utredet og forkastet i forbindelse med Forstudien i 2015.
7.2.3

Knutepunkt

7.2.3.1 Konsept
Alle de fire alternativene har samme reisetorgfunksjoner for publikum og bygger på samme konsept,
se figur 7–10. Stasjonen ligger delvis under bakken, med deler av stasjonsområdet åpent ned til
plattform. Holdeplasser for buss ligger over jernbanens plattformområde på lokk. Områdene på og ved
lokk over jernbanen er utformet som et kompakt og effektivt reisetorg. Ønsket om arealer til byutvikling
tett på knutepunktet har vært grunnleggende for plassering av reisetorgfunksjoner. Forbindelser og
arealer er utformet for at bystrukturen i Fredrikstad og ved stasjonen på Grønli på sikt skal kunne
henge sammen både funksjonelt og romlig. Både tekniske hensyn (muligheten for bergoverdekning i
St. Hansfjellet og Grønlifjellet) og kobling mot sentrum har medvirket til å senke stasjonen under
bakken. Barrierevirkningen av stasjonsområdet med tilhørende spor har dermed blitt minimalisert
siden det er gode kommunikasjonslinjer/traseer gjennom stasjonsområdet. Grønliområdet har med
ovennevnte en strategisk plassering i byen med nærhet til sentrum, god kollektivtilknytning mellom
stasjonen og bussruter i regionen og et godt potensial for arealer til ny sentrumsbebyggelse.
Utviklingen av områdene rundt stasjonen inngår ikke i tiltaket, men arealene er markert i alle
illustrasjoner.
Forholdet til byrom og bystruktur er nærmere beskrevet og vurdert i fagnotat byutvikling Fredrikstad
[46].

Figur 7–10: Skissekonsept for ny Fredrikstad stasjon (basert på alternativ 6b + 1)
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Figur 7–11: Plattformområdet for plattform mellom spor 3 og 4, sett i sørøsttlig retning (mot
Halden), med rampe og reisetorg med publikumsatkomster i bakgrunnen
7.2.3.2 Atkomst til plattform
Den nye banen ligger med SOK på ca. kote 2,5 for banealternativ 6b. Dette er ca. 3 meter dypere enn
dagens laveste nivå der hvor fv. 109 krysser under jernbanen på ca. kote 6. Av banealternativene er
6b det nordligste, dvs. nærmest Glemmen VGS, og dessuten det dypeste. Banealternativ 2a er det
sørligste og SOK ligger et par meter høyere i terrenget på ca. kote 4,5. Avstanden til Freskoveien
(Glemmen VGS’ vestside) gjør at stasjonens atkomstområde i denne del av anlegget blir romsligere.
Hovedatkomst til stasjonen er fra vestsiden av kollektivgata, hvor det også er avsatt arealer for
publikumsrettede funksjoner. Hovedatkomsten har trapper, to heiser og rampe til hver plattform. I
tillegg er det en sekundæratkomst fra kollektivgatas østside, og en sekundæratkomst ved
Glemmengata/Traraveien. De sistnevnte har kun trappeatkomst.
7.2.3.3 Reisetorg
I områdene umiddelbart tilliggende atkomstsonene inneholder reistorgfunksjoner som buss, sykkelparkering, HC-parkering og taxi. Utgangspunktet for utformingen av reisetorget er at gående, syklende
og kollektivreiser skal prioriteres, slik at sykkelparkering og HC-parkering ligger tettest på hovedplattformatkomst. I tillegg er reisetorget gitt et grønt preg, ved å kombinere sykkelparkering med ny
grønnstruktur. Korttidsparkering, kiss-and-ride og buss-for-tog ligger noe lengre fra baneplattformene
og tettere opptil omkringliggende veger. Kollektivgata gjennom knutepunktet er stengt for biltrafikk,
korttidsparkering og kiss-and-ride er derfor lagt både på bysiden og mot nordøst, mellom Glemmen
VGS og nye fv. 109 (rv. 110 i vegalternativ 1).
7.2.3.4 Kollektivbetjening av knutepunktet
Knutepunktets utgangspunkt er å skille busstrafikk fra rv. 110 og fv. 109 for å kunne prioritere
kollektivtrafikken gjennom knutepunktet. Som utgangspunkt i hovedplanen er det fire bussholdeplasser i hver retning, alle med svært god og kort kobling til plattformatkomst til banen. Vegalternativene har ulik mulighet til å få alle bussplattformene tett på reisetorget, nærhet til rv. 110 gjør dette
mindre optimalt for vegalternativ 2 og 3.
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Brann og rømning

7.2.4.1 Fredrikstad stasjon
Nye Fredrikstad stasjon vil være delvis overbygget av reisetorg og lokk samtidig som stasjonen ligger
mellom to tunneler. Dette medfører et ekstra fokus på rømningssikkerhet og tilrettelegging for
brannvesen i forhold til stasjon som ligger åpent i dagen. Stasjonen plasseres i risikoklasse 5 og
brannklasse 2 i henhold til byggteknisk forskrift (TEK17) [66]. Da endelig utforming av stasjonen ikke
er fastsatt er det utarbeidet et overordnet brannkonsept [67] med fokus på rømning og tilrettelegging
for brannvesenets innsats. Før byggesaksbehandling og brukstillatelse kan gis må det utarbeides et
fullstendig brannkonsept. Her gjengis hovedelementer fra det foreløpige brannkonseptet.

Figur 7–12: Prinsippsnitt for reisetorg og publikumsatkomster for 6b + 1. Utsnitt fra tegning
ICP-16-O-11002_01A

Figur 7–13: Illustrasjon som viser et eksempel på hvordan Fredrikstad stasjon kan se ut fra
plattform for spor 3 og 4, sett mot nordvest og lokk for reisetorg
For stasjonen vil utbredelsen av lokket, eller størrelsen på åpningene, være bestemmende for tiltak
som er nødvendig for å ivareta brann- og rømningssikkerheten. Det er foreløpig lagt opp til en løsning
for rømning i henhold til veiledning til byggteknisk forskrift (TEK17) med enkelte fravik. Nærmere
analyser av løsningen kan optimalisere antall trapperom på plattform.
Følgende tiltak er beskrevet for å ivareta brann- og rømningssikkerheten:
• Rømningsveger under lokk består av lukkede trapperom (EI60). Maksimal avstand til utgang
der rømning foregår under lokk skal være 30 meter, og 50 meter der rømning foregår helt eller
delvis under åpen himmel.
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Evakuering av personer med funksjonsnedsettelse skjer via rampe (dersom rampe utgår må
det påregnes brannheiser). I tillegg utformes trapperom slik at det er mulig å vente på
assistanse på innsiden.
Hovedbæresystem, sekundære bærende bygningsdeler og tak over spor/plattform skal ha
brannmotstand R 60. Alle trapper skal ha brannmotstand R 30.
Stasjonen skal være utstyrt med brannalarmanlegg kategori 2 (dvs. heldekkende) i henhold til
NS 3960 og med talevarsling.
Det skal installeres ledesystem i henhold til NS 3926-1 med skilt over alle utganger til og i
rømningsveger.
Det skal være uttak av slokkevann ved oppstillingsplasser for brannvesen med kapasitet til å
gi 3000 l/min fordelt på to eller flere uttak. Oppstillingsplass vil være på reisetorg
(bussholdeplass og veg) og på lokk ved St. Hansfjellet.
Det etableres tørre stigerør ned til plattform for brannvesenets påkobling ved trapper.

7.2.4.2 Tunneler
For dobbeltsportunneler kreves utgang til sikkert sted minst én gang hver 1000 meter. Tilkomst til
utgang skjer via belyst gangbane på hver side av dobbeltsporstunneler og én side i enkeltsporstunneler. Med utgang menes rømningstunnel, eller vertikal sjakt, som går fra jernbanetunnelen og ut i
dagen. Mellom tunnel og videre rømningsveg etableres sluse med overtrykk for å hindre
røykinntrengning. For Seut–Rolvsøy vil kravet om maks. 1000 meter mellom utganger resultere i et
ulikt antall utganger fra tunnel for de ulike alternativene.
Tilrettelegging for brannvesen besørges ved brannslokkepunkter på utsiden av tunneler med lengde
over 1000 meter. Brannslokkepunktene er utstyrt med uttak for slokkevann og et areal som muliggjør
oppstilling av nødetatenes kjøretøy. Dette vil også være et naturlig sted for oppsamling av evakuerte
og skadde. I tillegg etableres det tørre stigerør for brannvesenets påkobling i alle utganger.
Tunnel gjennom St. Hansfjellet er under 500 meter lang og vil ha rømning langs skinnegang til en av
tunnelmunningene/stasjon. Tunnel gjennom Grønlifjellet/Kiæråsen er ca. 2,6 km lang for alternativ 2a
og 3,6 km lang for alternativ 4a. Tunnelen vil ha rømning via egne rømningstunneler eller vertikal
sjakt. Plassering og utforming av utgangene for de ulike alternativene som er vurdert er gitt under.
•

Alternativ 2a (Seut–Kiæråsen)–alternativ 2a (Kiæråsen–Rolvsøy):
o Utgang 1 ved km 93,300, ca. 170 m lang og stigningsgrad på 8,6 %.
o Utgang 2 ved km 94,300, ca. 350 m lang og med stigningsgrad på 8,9 %.

•

Alternativ 6b (Seut–Kiæråsen)–alternativ 2a (Kiæråsen–Rolvsøy):
o Utgang 1 ved km 93,300, ca.170 m lang og stigningsgrad på 9,1 %.
o Utgang 2 ved km 94,300, ca. 350 m lang og med stigningsgrad på 8,9 %.

•

Alternativ 2a (Seut–Kiæråsen)–alternativ 4a (Kiæråsen–Rolvsøy):
o Utgang 1 ved km 93,300, ca.170 m lang og stigningsgrad på 8,6 %.
o Utgang 2 ved km 94,300, ca. 400 m lang og stigningsgrad på 7,6 %.
o Utgang 3 ved km 95,300. Dette blir en vertikal utgang med en kort horisontal
rømningstunnel på ca. 70 m som leder til et midlertidig sikkert rom (380 m²). Videre
utgang skjer via trapp eller heis (ca. 35 høydemeter).

•

Alternativ 6b (Seut–Kiæråsen)–alternativ 4a (Kiæråsen–Rolvsøy):
o Utgang 1 ved km 93,300, ca. 140 m lang og stigningsgrad på 10 %.
o Utgang 2 ved km 94,300, ca. 400 m lang og stigningsgrad på 7,6 %.
o Utgang 3 ved km 95,300. Dette blir en vertikal utgang med en kort horisontal
rømningstunnel på ca. 70 m som leder til et midlertidig sikkert rom (380 m²). Videre
utgang skjer via trapp eller heis (ca. 35 høydemeter).

Det etableres brannslokkepunkt på utsiden av tunnelportal vest for St. Hansfjellet (Frydenberg) og på
utsiden av tunnelportal øst for Lisleby/Gamle Glemmen kirke. Ved Lisleby er det i alternativ 2a laget et
separat angrepspunkt for brannvesenet ca. 200 meter fra tunnelportal og et brannslokkepunkt ca.
1050 meter fra portal. Dette er gjort på grunn av tettbebyggelse og manglende areal i nærheten av
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portalen. For alternativ 4a befinner begge brannslokkepunkt seg ca. 150-200 meter fra tunnelportal
ved Gamle Glemmen kirke.
Tekniske hus som samlokaliseres på brannslokkepunkt må plasseres slik at tilkomst og areal mot spor
blir tilstrekkelig. Dette vurderes videre i neste fase av prosjektet.

Figur 7–14: Kartutsnitt som viser plassering av utganger fra tunnel, brannslokkepunkt og
angrepsvei brannvesen
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Støy

7.2.5.1 Metode
Beregninger av støy (luftoverført lyd) for bane og veg er utført iht. gjeldende nordiske beregningsmetoder for både skinnegående trafikk og vegtrafikk. Det er gjort beregninger for dagens veg og bane
(0-alternativet) for høyde fire meter over terreng, samt for fremtidig situasjon for alle alternativer i
høyde fire meter over terreng samt i høyde 1,5 meter over terreng for både skjermet og uskjermet
situasjon. Støysonekartene er laget separat for støy fra bane og veg iht. T-1442 [68].
Tidspunkt for 0-alternativet er i konsekvensutredningen satt til år 2028. For bane er trafikkmengden
basert på konseptdokumentets tilbudskonsept T2027IC, mens vegtrafikk er basert på trafikkprognoser
fra regional trafikkmodell for år 2028.
For fremtidige situasjoner er trafikk på bane basert på tilbudskonsept T2031IC, mens vegtrafikk er
basert på prognoser fra regional trafikkmodell for år 2050 etter avtale med Statens vegvesen.
Trafikkgrunnlaget er nærmere angitt i Premissnotat - Trafikkgrunnlag for beregninger av støy fra
jernbane og vei (ICP-16-A-25089) [69].
7.2.5.2 Støyskjermer
Plassering og bruk av støyskjermer er basert på overordnet vurdering av nytte og behov for støyskjerming. Støyskjermer etableres både for å skjerme mot støyømfintlig bebyggelse langs traseen og
for å skjerme friområder som Merkurbanen og Vestre gravlund. Langsgående støyskjermer vil først og
fremst ha effekt på oppholdsarealer på bakkenivå og på bygningsfasader i første etasje, og vil
generelt ha mindre effekt jo høyere over bakkenivå man vurderer. Det er benyttet langsgående
støyskjermer der dette har hensiktsmessig effekt for et større område og ikke kun for en enkeltbygning. Langsgående støyskjermer vil kunne redusere omfang og behov for lokale støytiltak (lokale
skjermer og fasadetiltak). Lokale støytiltak vurderes i senere faser for de bygninger med støyfølsomt
bruksformål som fremdeles har overskridelse av anbefalte grenseverdier i T-1442 tabell 3 etter ev.
langsgående støyskjermer.
Angitte støyskjermer varierer i høyde mellom 2,5 til 3,5 meter over spor eller terreng. Til sammenlikning er dagens støyskjermer langs rv. 110 og fv. 109 mellom 2 og 2,5 meter høye. I tillegg er det
angitt lav spornær støyskjerm (hjulstøyskjerm) langs banen mot Merkurbanen. Denne løsningen er
foreslått fordi en tradisjonell høy støyskjerm fire meter fra senter spor på en fylling er vurdert å være
en uønsket løsning rent visuelt. Lave spornære støyskjermer må imidlertid vurderes ift. driftssituasjonen for banen. Alle langsgående støyskjermer bør som hovedregel bygges med absorberende
overflate mot støykilden for å unngå uheldig støyrefleksjon mot andre siden av banen eller vegen.
For banestrekningen fra Seut til Grønli er det i utgangspunktet samme skjermprinsipp for begge
banealternativer, se figur 7–15. Fra Industriveien til Onsøyveien er det på vestsiden av banen angitt
støyskjerm med høyde tre meter over spor. Fra Onsøyveien til Veumveien er det angitt lav spornær
skjerm med høyde 73 cm mot Merkurbanen. Fra Veumveien mot St. Hansfjellet er det angitt tre korte
skjermer i høyde 2,5–3 meter, se figur 7–17. På Grønli er det ikke angitt støyskjermer mot bane fordi
banen i stor grad er skjermet av lokket over stasjonen.
For strekningen Kiæråsen–Rolvsøy vil skjermløsninger tilpasses de to ulike alternativene. Se senere
kapitler for de to alternativene.
I tillegg til støyskjermer langs rv. 110 på strekningen Simo–Grønli, er det også angitt støyskjermer
noen steder langs kortere deler av fv. 109 der denne legges om som følge av sammenkobling med rv.
110. På strekningen mellom Brochs gate og St. Croix foreslås det ingen støyskjermer. Dels fordi det
ikke er plass til skjermer mellom veg og bebyggelse og dels fordi bebyggelsen ligger tett og i seg selv
vil utgjøre en støybarriere mot bakenforliggende bebyggelse. På Grønli hvor rv. 110 og fv. 109 møtes
vil skjermløsning variere med alternativene, mens for strekningen Onsøyveien–Veumveien vil
skjermløsning langs rv. 110 i all hovedsak være lik for alle vegalternativene. Støyskjermer varierer i
høyde fra 2,5 meter over terreng til 3,5 meter over terreng.
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Merkurkbanen

Vestre
gravlund
Trosvik

Seut

Simo

Figur 7–15: Foreslåtte støyskjermer Seut–Onsøyveien. Gjelder alle alternativer (m.o.t. = meter
over terreng, m.o.spor = meter over spor)

Figur 7–16: Støyskjermer langs rv. 110 ved Vestre gravlund (alle alternativer). Sett vestover
mot Trosviktoppen

Figur 7–17: Foreslåtte støyskjermer St. Hansfjellet for alternativ 6b + 3 og 6b + 2
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Figur 7–18: Støyskjermer og støttemurer langs rv. 110 før vegen går inn i tunnel i St. Hansfjellet
skjermer boligfeltet ned mot Holmen. Illustrasjon for alternativ 6b + 3, men situasjonen er
tilnærmet lik for alternativ 6b + 2
7.2.5.3 Beregningsresultater
Støysonekart (62 stk.) finnes i fagrapport støy [70]. Tabell 7-6 hentet fra rapporten viser opptelling av
antall bygninger med støyfølsomt bruksformål i gul og rød sone for ulike alternativer. Kriterier for
opptelling i gul/rød sone er utendørs lydnivå på fasade Lden ≥ 55 dB / 65 dB for veg og Lden ≥ 58 dB /
68 dB for bane iht. T-1442. Utgangspunkt for opptelling er beregnet innfallende støynivå på fasade i 4
meters høyde. For hus som er lavere enn 4 meter er det brukt støynivå beregnet i 1,5 meters høyde.
Opptelling er gjort separat for bane og veg samt en samlet opptelling av unike bygninger som er
støyutsatt fra minimum én av kildene.

Kiæråsen–
Rolvsøy

Seut–Kiæråsen

Tabell 7-6: Opptelling av antall bygninger med støyfølsomt bruksformål i gul og rød sone for de
ulike alternativer, kilder og med og uten tiltak
Gul sone
Rød sone
Område
Alternativ1)
Veg
Bane
Begge
Veg
Bane Begge
0
256
102
275
87
5
89
6b-1
170
63
200
45
2
46
6b-2
213
66
238
53
2
55
6b-3
234
66
257
53
2
54
2a-1
170
80
207
45
2
46
6b-1 skjermet
150
60
183
35
0
35
6b-2 skjermet
185
64
213
43
0
43
6b-3 skjermet
197
64
224
43
0
43
2a-1 skjermet
156
71
194
34
1
34
0
201
20
2a
220
53
4a
229
37
2a skjermet
205
26
4a skjermet
216
3
Støyvurderingene som er gjort er tilpasset nivået kommunedelplan/teknisk hovedplan. I den videre
detaljeringen vil det bli gjort mer detaljerte vurderinger av plassering og høyde på støyskjermer, samt
vurdering av lokale støytiltak.

InterCity-prosjektet
Østfoldbanen

Dobbeltspor Seut–Rolvsøy
Rv. 110 Simo–St. Croix
Teknisk hovedplan

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

96 av 206
ICP-16-A-25037
02A
25.03.2019

7.2.6 Vibrasjoner og strukturlyd
Basert på strekningens geologi, antagelser om framtidige togtyper, sporoppbygning, og bygningstyper,
er det estimert at alle eiendommer med avstand større enn 120 m fra sporet ikke vil sjeneres av
vibrasjoner og strukturlyd fra det nye dobbeltsporet mellom Seut og Rolvsøy. Kritisk avstand mellom
bygning og spor kan minimeres til 30 m ved å optimalisere bruk av vibrasjons- og
strukturlyddempende tiltak der avstand til fjell er 25-30 meter. Der avstand til fjell er 0 meter, forventes
kritisk avstand å kunne reduseres til 15 m.
Beregninger uten noen form for tiltak (dvs. også uten kalksementstabilisering) viser at det kan oppstå
for høye strukturlydnivåer for delstrekninger på løsmasse i dagen hvor det ligger en-etasjes bygninger
nærmere enn 120 m og for høye vibrasjonshastigheter i fler-etasjes bygninger nærmere enn 90 m.
Kalksementpeler virker særlig dempende på vibrasjoner, hvor det er antatt en konservativ
vibrasjonsdempende effekt i bløt leire på 50 % reduksjon av vibrasjonshastigheten.
Kalksementstabilisering reduserer dermed kritisk avstand for vibrasjoner betraktelig.
Ballastmatter virker primært dempende på strukturlyd.
Det bør vurderes om det kan anvendes svillematter på strekninger med spor på fjell eller i fjell/betongtunnel der en-etasjes bygning ligger nærmere enn 55 m og fler-etasjes bygning nærmere enn
25 m. Ved veldig korte avstander kan det være aktuelt med ballastmatter også der spor og bygninger
står på fjell. Dette gjelder også der spor går i fjell-/betongtunnel.
Disse overordnete betraktningene tar imidlertid ikke hensyn til faktiske terrengformasjoner langs
strekningen – f.eks. kan en bergrygg mellom spor og bolig virke som en skjerm mot utbredelse av
vibrasjoner og strukturlyd. De tar heller ikke hensyn til effekten av at spor i områder går på løsmasser
og bygninger er fundamentert på fjell, og omvendt. Dette har innvirkning på omfanget av tiltak og vil bli
tatt hensyn til i neste planfase. Som følge av usikkerhet om behov og omfang av ev. tiltak er tiltak i
form av ballastmatter og svillematter ikke inkludert i kostnadsestimatene.

7.2.7 Geoteknikk
Etterfølgende underkapitler angir geotekniske problemstillinger og geotekniske tiltak felles for både
bane og veg. Innledningsvis belyses noen forhold i tilknytning til stabilitet for dagens bane.
Ved prosjektering av nytt dobbeltspor må man flere steder ta hensyn til stabiliteten til dagens bane,
som er forutsatt å være i drift i hele anleggsperioden. Dette gjelder først og fremst ved nærføring.
Dagen krav til lastfaktorer og sikkerhetsfaktor er vesentlig strengere enn det som er benyttet for
dagens bane. I praksis innebærer dette at stabilitet for dagens bane må forbedres hvis dagens krav
skal legges til grunn.
I lastfaktorer inngår den såkalte alfafaktoren. Alfafaktoren (1,33) er en lastfaktor som i henhold til
teknisk regelverk blant annet skal benyttes på Østfoldbanens Vestre linje for å ta høyde for fremtidig
togtrafikk med høyere laster enn det som kan tillates i dag. I møter med Bane NOR har det fremstått
som klart at det ikke vil komme tog med last tilsvarende alfafaktor 1,33 før hele Østfoldbanen er klar
for dette. Krav til sikkerhetsfaktor (materialkoeffisienter) avhenger av skadekonsekvensklasse,
bruddmekanisme og analysetype. For et typisk tilfelle på strekningen Seut–Rolvsøy, med skadekonsekvensklasse Meget alvorlig og bruddmekanisme Sprøtt (kvikkleire) vil krav til sikkerhetsfaktor
være 1,60 for vanlige geotekniske analysemetoder.
Å bringe sikkerhetsfaktor for dagens bane opp til 1,60 i anleggsfasen for ny bane gir utfordringer.
Utfordringen øker nødvendigvis dersom også lasten skal økes (alfafaktor 1,33).
Stabilitetsberegninger for dagens bane, i anleggsperiode / midlertidige faser, er utført med en alfafaktor lik 1,0. Bane NOR er informert om dette og innforstått med at alfafaktor lik 1.0 legges til grunn
for slike beregninger i teknisk hovedplan. Det nevnes imidlertid at bruk av alfafaktor lik 1,0 foreløpig
ikke er godkjent i forbindelse med stabilitetsberegninger for dagens bane. Det vises til eget notat ICP16-A-25526 Fagnotat Alfafaktor Seut–Rolvsøy [52] med utfyllende vurderinger på saken. Det vil søkes
om stedsbestemte avvik i forhold til teknisk regelverk for alle delstrekninger hvor dette er relevant.
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7.2.7.1 Geotekniske problemstillinger
Sentrale geotekniske problemstillinger er områdestabilitet for kvikkleiresoner så vel som lokal stabilitet
både i anleggsfase og i permanent situasjon. Etablering av til dels dype byggegroper i bløt og
sensitiv/kvikk leire er også en sentral geoteknisk problemstilling. Det samme gjelder for dårlig stabilitet
av dagens bane, inkludert bruene på Grønli.
Videre kommer setninger. Dette gjelder både setninger for ny bane og veg som følge av
tilleggsbelastning på bløt og kompressibel leire, og risiko for terrengsetninger som følge av grunnvannsenkning i forbindelse med byggegroper. For flere områder, blant annet på Grønli, er det allerede
påvist pågående terrengsetninger. Ved grunnvannssenking kan nye/ytterligere setninger oppstå.
Setningene kan opptre i betydelig avstand fra selve tiltaket som har ført til senkningen, noe som kan gi
store konsekvenser i tett bebygde områder. I denne forbindelse nevnes også poreovertrykk i grunnen
(artesisk trykk), som er registrert flere steder. Punktering av lag med overtrykk kan gi setninger som
for grunnvannssenking beskrevet foran. I tillegg vil punktering av lag med overtrykk representere en
risiko for ukontrollert utstrømning (vann og masser).
I anleggsfasen vil grunnvannstand/poretrykk (artesisk trykk) påvirkes, all den tid tiltak utføres under
grunnvannstand, eller lag med artesisk trykk penetreres. Påvirkningen er størst i/under byggegropa.
Basert på erfaringer fra forskningsprosjektet BegrensSkade [23] vil man få en influenssone rundt
byggegropa / byggegropene som blant annet varierer ut fra tiltak som gjøres i forhold til vanntetting av
byggegropa. Figuren nedenfor, hentet fra BegrensSkade, viser registrert relativ poretrykksreduksjon i
relasjon til avstand fra byggegrop.

Figur 7–19 Registrert relativ poretrykksreduksjon i relasjon til avstand fra byggegrop. Fra
BegrensSkade [23]

I forhold til erfaringspunktene i figuren over vil det som er planlagt / prosjektert, ref. geotekniske tiltak i
neste kapittel, ligne mest på de blå kryssene. Erfaringsmessig kan man da forvente en influenssone
på 200 – 300 meter. Vi ser imidlertid av figuren at relativ poretrykksreduksjon er liten i avstand fra
byggegrop på over 100 – 150 meter.
Punktering av lag med overtrykk kan føre til permanent endring av poretrykkssituasjonen i grunnen, og
kan dermed medføre terrengsetninger også etter anleggsfasen. Endringen i poretrykk vil være størst
nærmest punkteringen og avta med økende avstand fra punkteringen. Dersom lag med overtrykk har
stor utstrekning kan influenssonen bli større enn det som fremgår av figur 7–19.
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Her må det forøvrig tilføyes at forannevnte er forholdsvis grove vurderinger. Hydrogeologiske forhold,
sammen med utstrekning/orientering av dyprenner vil være av betydning for virkelig influenssone.
Nærmere vurderinger vil kreve supplerende undersøkelser og hydrogeologisk modellering.
Risiko for setninger vil, sammen med grad av påvirkning på grunnvannstand/poretrykk, være avhengig
av dybde til berg og løsmassenes setningsømfintlighet. Risiko for setninger vil eksempelvis være liten
der hvor det er liten endring i grunnvannstand/poretrykk og der hvor det er grunt til berg.
Problemstillingen er noe nærmere behandlet i Fagrapport hydrogeologi Grønli [71], da med fokus på
stasjonsområdet på Grønli.
7.2.7.2 Geotekniske tiltak
Generelt er det valgt en strategi hvor stabilitetsforbedring for områdestabilitet (kvikkleiresoner) utføres
ved hjelp av kalksementpeler. Som det fremgår av rapport for områdestabilitet (ICP-16-V-25050) [21]
er det ikke utført konkrete stabilitetsberegninger for identifiserte kvikkleiresoner, og omfang av kalksementstabilisering er derfor foreløpig anslått. Kalksementpeling benyttes også for å forbedre styrke i
leire under ny bane, både for stabilisering og for setningsreduksjon, og vil samtidig kunne bidra til å
dempe/redusere rystelser.
Der hvor ny veg/bane legges dypt i terrenget er det forutsatt tiltak for å unngå uheldig drenering av
grunnvannet i tilstøtende områder. Konstruksjoner beskrives som vanntette trau for å minimere risiko
for grunnvannssenking og terrengsetninger. Trauene er i hovedsak forutsatt fundamentert på borede
peler til berg. Der hvor det er registrert poreovertrykk i grunnen vil man måtte bore gjennom lag med
poreovertrykk. Det vil da være risiko for å punktere (dvs. få en ukontrollert utstrømning fra)
vannførende lag med poreovertrykk ved boring. Dette gir en risiko både for utstrømning (vann og
masse) og for poretrykksreduksjon (grunnvannssenking) som vil føre til terrengsetninger. Det er
forutsatt benyttet boremetoder/tiltak ved boring som i størst mulig grad vil redusere risiko for lekkasjer
ved boring gjennom vannførende lag med poreovertrykk. Dette handler både om type utstyr som
benyttes ved boring, og hvordan man utfører selve boringen inkludert etterfølgende montering av pel.
Overvåking av setninger og poretrykk er forutsatt, men ikke detaljert. Det må i neste planfase
etableres nærmere planer for slik overvåking, som må starte i god tid før oppstart av anleggsarbeider.
Byggegroper er forutsatt etablert vanntette, med avstivet stålspunt og bruk av innvendig avstiving i
størst mulig grad. Der hvor spuntfot frilegges ved utgraving, etableres spuntfotdrager for vanntetting
ved overgang mot berg. Det etableres tetteskjerm (injeksjon) i berg der hvor det skal tas ut bergmasser for å komme ned til endelig utgravingsnivå. Det er i tillegg tatt høyde for ytterligere avbøtende
tiltak, eksempelvis vanninfiltrasjon (i byggefase frem til vanntette trau er etablert), primært i forbindelse
med de største byggegropene. Både for å støtte spunt, og for enklere håndtering av gravemasser, er
det forutsatt at grunnen mellom spuntveggene forsterkes med kalksementpeler.
Konstruksjoner er som hovedregel forutsatt fundamentert på berg, eller på peler til berg. Det er
forutsatt at konstruksjonene skal ha tilstrekkelig egenvekt til å motvirke oppdrift/strekkrefter. Pelefundamentering av veg og bane er forutsatt på noen steder. Dette gjelder veg i dagen på Grønli og ett
banealternativ frem mot bru over Evjebekken. Veg/bane er da lagt på en pelefundamentert betongplate. For flere fyllinger benyttes lette masser, både av hensyn til stabilitet og setninger. Planlagte
oppfyllingsarbeider på Grønli, dvs. terrengheving i stasjonsområdet, utføres også med lette masser.
Der hvor ny bane etableres langs dagens bane må stabilitet for dagens bane forbedres i anleggsperioden dersom tiltak utføres så nær eksisterende spor at stabiliteten blir påvirket.
Ved utgraving inn mot dagens spor er det forutsatt sikring med spunt kombinert med kalksementstabilisering der det er nødvendig. Fordi tiltak inn mot eksisterende spor også kan tenkes å påvirke
stabilitet av dagens spor på den siden hvor det i utgangspunktet ikke skal utføres arbeider er det
nødvendig med stabiliserende tiltak på begge sider. For stabilitetsforbedring på den siden av dagens
spor som vender bort fra ny bane, er det lagt til grunn stabilitetsforbedring ved hjelp av motfylling.
Geotekniske tiltak for VA-omlegginger er i liten grad vurdert i denne planfasen. Overordnede løsninger
for omlegginger ved Frydenberg, på Grønli og i Bydalen har vært diskutert, men er ikke detaljert med
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spesifikke geotekniske tiltak. Nødvendige geotekniske tiltak for VA-omlegginger må vurderes nærmere
i neste planfase.

7.2.7.3 Oppsummering og overordnede vurderinger knyttet til geoteknikk
Kapittelet gir først en kortfattet opsummering av overordnede vurderinger knyttet til hvorvidet enkelte
strekninger eller alternativer innebærer vesentlig større kompleksitet eller usikkerhet enn de andre,
geoteknisk sett. Deretter, i kapittel 7.2.7.4, gis en mer spesifikk vurdering av usikkerheter/forskjeller
spesielt knyttet til risiko for grunnvannssenking og terrengsetninger.
Samtlige veg- og banealternativer vil innebære forholdsvis omfattende geotekniske tiltak. Der man
ikke ligger på, eller i berg, er grunnforholdene gjennomgående dårlige, veldig ofte med bløt eller kvikk,
setningsømfintlig leire og betydelige dybder til berg. Flere steder er det også registrert kvikkleiresoner,
som må ivaretas. Stabilitet av dagens bane, ved nærføring, er også sentralt. Kompleksitet og
usikkerhet knyttet til geoteknikk er dermed relativt høy.
Banealternativene i delområde Seut–Kiæråsen skiller seg fra hverandre ved at banealternativ 6b
ligger noe dypere ved Frydenberg og på Grønli, samtidig som banealternativ 2a ligger noe nærmere
dagens jernbane. Geotekniske tiltak er i det alt vesentligste de samme, men med litt mindre omfang
for banealternativ 2a. Til tross for dette vurderes kompleksitet og usikkerhet ved banealternativ 2a å
være høyest. Dette skyldes først og fremst at alternativet ligger tettere på dagens bane.
For vegalternativene 1 – 3 skiller vegalternativ 1 seg noe ut med to dype byggegroper, henholdsvis for
K 735 Betongtunnel Brattliparken og K 741 Frydenberg Øst Portal/Trau. Samtidig må det sies at
kompleksitet for byggegrop til K742 Steffensjordet Betongtunnel, for vegalternativ 2 og 3 på Grønli,
anses som betydelig. Geoteknisk sett er det vurdert å være forholdsvis liten forskjell i kompleksitet og
usikkerhet mellom vegalternativene.
Banealternativer på strekningen Kiæråsen–Rolvsøy skiller seg fra hverandre ved at banealternativ 2a
har langt større omfang av nærføring mot dagens bane enn banealternativ 4a. For banealternativ 2a
skal det også etableres flere kryssinger under ny bane enn i banealternativ 4a. Med gjeldende
forutsetning om drift på dagens bane i anleggsperioden vurderes banealternativ 2a som geoteknisk
sett vesentlig mer komplisert enn banealternativ 4a. Her nevnes også at begge banealternativer
krysser over kvikkleiresoner ved Evjebekken. For begge banealternativer er det forutsatt
stabiliserende tiltak i kvikkleiresonene. Kompleksitet og usikkerhet ved stabiliserende tiltak er vurdert
som større for banealternativ 2a enn for banealternativ 4a.

7.2.7.4

Risiko for setningsskader

Bane Seut–Kiæråsen
For strekningen Seut-Kiæråsen er banealternativene forholdsvis like. Forskjell er først og fremst i
stasjonsområdet på Grønli:
• Bane 6b har SOK ved ca. kt. 2,5 mens bane 2a har SOK ved ca. kt. 4,5.
• Utgraving for bane 6b vil derfor bli 2 meter dypere enn bane 2a, og dermed også 2 meter
dypere ned under dagens grunnvannstand/stigehøyde i lag med artesisk trykk.
• I byggeperioden vil det da være mulighet for noe større påvirkning av grunnvannstand og
poretrykk (artesisk trykk) ved utgraving for bane 6b.
Banealternativ 6b ligger noe dypere også ved Frydenberg, med tilsvarende konsekvens.
Begge banealternativer innebærer vanntette trau der hvor ny bane legges dypt i terrenget (dvs. under
dagens grunnvannstand). De vanntette trauene føres opp over dagens laveste grunnvannstand, og
det forutsettes at det ikke etableres områder hvor det er forventet at laveste grunnvannstand skal bli
lavere enn i dag. Dette innebærer nødvendigvis også at det ikke etableres ny drenering på lavere
nivåer enn det man har i dag.
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Vanntetting av byggegroper, i byggefasen, er sentralt for å minimere påvirkning på
grunnvannstand/poretrykk i byggeperioden. Dette er beskrevet under geotekniske tiltak og er likt for
begge alternativer.
Erfaringer fra tilsvarende prosjekter tilsier at grunnvannstand i stor grad kan reetableres så lenge man
ikke etablerer ny drenering under opprinnelig grunnvannstand. For artesisk trykk kan situasjonen være
annerledes. For å reetablere et artesisk trykk i dypereliggende lag er man avhengig av å ikke lage
permanente punkteringer. Ved boring av peler gjennom lag med artesisk trykk vil det være en risiko
for å lage lekkasjer som påvirker det artesiske trykket, også etter byggeperioden. Noe som da også gir
en risiko for setninger etter at anleggsperioden er over. Dette selv om man har forutsatt boremetoder /
tiltak ved boring som erfaringsmessig er egnet til å redusere risiko for lekkasjer. Med mange peler (+
kalksementstabilisering + spunt) øker nødvendigvis sannsynligheten for at det etableres lekkasjer som
ikke kan tettes.
Strategier for å unngå punktering av vannførende lag med artesisk trykk er:
• Sentrisk borsystem og forsiktig spyling med luft eller helst spyling med vann.
• Om mulig reversibelt borsystem. Bemerkes at dette krever en viss størrelse på
peledimensjon.
• Smarte valg som kan gjøres på valg av borkrone med tanke på spyleretning. Spyleretning
inn eller rett ned er «bra» (mens spyleretning ut ikke er bra).
• Boring med «tung støttevæske», polymer. Det bemerkes at metoden foreløpig er
forholdsvis lite brukt, men det henger trolig like gjerne sammen med at det ikke beskrives.
• Oppmerksomhet rundt tetting av overgangen mellom foringsrør og berg er viktig. Dette
henger også sammen med injeksjonstetting av borhullet i berg. Det er også en fordel med
forholdsvis suksessiv fremdrift på installasjon av pelene etter installasjon av foringsrør, slik
at man fortløpende får tettet/lukket inne i forhold til lekkasjer opp gjennom foringsrøret.
• Det kan med fordel utføres prøveboringer for uttesting av metoder.
Foregående er en forholdsvis stikkordsmessig beskrivelse. Ytterligere detaljering er nødvendig i neste
fase.
Risiko for setninger vurderes som forholdsvis lik for begge banealternativene. For stasjon på Grønli vil
det som nevnt være en noe større mulighet for påvirkning av grunnvannstand og poretrykk ved
banealternativ 6b. Dette er knyttet til byggefasen. For øvrig vil lengre byggetid for 2a, med lengre
påvirkning av grunnvannstand/poretrykk, gi økt risiko for setninger.
Med tanke på risiko for setninger etter byggeperiode, er det vanskelig å se at risiko skal være
vesentlig forskjellige for alternativene. Risiko her er knyttet til mulig punktering av lag med overtrykk og
etablering av lekkasjer som vedvarer. Påvirkningen på poreovertrykk i punkterte lag anses å bli lik,
uavhengig av alternativ, gitt at en vedvarende lekkasje blir etablert.
Kiæråsen–Rolvsøy
Banealternativ 2a innebærer flere byggegroper (underganger) enn alternativ 4a. Banealternativ 2a
ligger dessuten i områder med tettere bebyggelse, og har dermed større risiko knyttet til
setningsskader ved påvirkning av grunnvannstand/poretrykk.
Viadukten i banealternativ 4a er forutsatt pelefundamentert til berg. Installasjon av peler vil kunne
påvirke grunnvannstand/poretrykk i byggefasen. Fordi disse pelene vil installeres fra terreng, anses
likevel risiko for setningsskader som følge av påvirkning på grunnvannstand/poretrykk å være
moderat, forutsatt gode rutiner ved installasjon av peler.

Veg
Vegalternativ 2 og 3 innebærer, som for bane, vanntette trau der veien ligger under dagens
grunnvannstand. Trauene for veg på Grønli ligger grunnere enn trauet for stasjonen. Disse
vegalternativene innebærer også peler til berg, hvor det, tilsvarende banealternativene, vil være en
risiko for å punktere lag med artesisk trykk.
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Vegalternativ 2 og 3 introduserer flere peler i området (+ kalksement + spunt), og dermed flere
elementer som har en risiko for å lage lekkasjer. I tillegg gir vegalternativ 2 og 3 en totalt sett lengre
byggeperiode med potensiale for påvirkning.
Vegalternativ 1 skiller seg fra de to øvrige vegalternativene. Dette vegalternativet innebærer to
separate byggegroper utenom selve stasjonsområdet på Grønli: Byggegrop for betongtunnel
Brattliparken og byggegrop for tunnel/trau ved Glemmen VGS (i Fremskridt). Begge byggegropene
etableres i leire og de strekker seg delvis ned i berg. Vegalternativ 1 vil dermed innebære en risiko for
terrengsetninger i områder som ikke vil bli berørt (eller i hvert fall ikke like mye berørt) ved
vegalternativ 2 og 3.
Selv om det geoteknisk sett er vurdert å være liten forskjell i kompleksitet og usikkerhet mellom
vegalternativene, vil det isolert sett trolig være en noe høyere risiko for setningsskader knyttet til
vegalternativ 1, i hvert fall i antallet bygninger som kan bli berørt.
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Banealternativ 6b og vegalternativ 1

Figur 7–20 viser geografisk oversikt over 6b + 1.

Figur 7–20: Alternativ 6b + 1

7.3.1 Banealternativ 6b Seut–Kiæråsen
Generelt planlegges infrastruktur for jernbane i dette alternativet med de samme forutsetninger og
løsninger som beskrevet under kapittel 7.2.1 i dette dokumentet. Spesielle forhold og tilpassinger er
beskrevet i det etterfølgende. Figur 7–21 viser alternativet mellom Seut og St. Hansfjellet.
7.3.1.1 Trasebeskrivelse
Traseen starter i en markert tosidig skjæring gjennom Trosviktoppen (se figur 7–22) før den føres i ny
bru over Onsøyveien. Herfra ligger sporene inn mot Merkurbanen 3-4 meter over eksisterende terreng
(se figur 7–23). Høydeforskjellen tas opp med tosidig vertikale forblendet lettfylling. Fra Merkurbanen
og kryssingen av Veumbekken føres traseen i ny bru over Veumveien.
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Figur 7–21: Alternativ 6b + 1 mellom Seut og St. Hansfjellet

Figur 7–22: Parsellstart ved Seut med skjæring gjennom Trosviktoppen, sett mot Fredrikstad
sentrum
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Figur 7–23: Veg og bane forbi Merkurbanen og Vestre gravlund, sett i nordvestlig retning.
Figuren viser støyskjerm mellom rv. 110 og gang- og sykkelveg
Fra St. Hansfjellet til Grønlifjellet ligger stasjonsområdet i 6b + 1 ca. på kote 2,5. Traseen legges tett
opp mot Freskoveien slik at det kun er plass til reisetorgfunksjoner mellom stasjonens plattform og
kjørevegen. Toppen på lokket tilpasses eksisterende høyder for dette området. På sørsiden av
stasjonen ligger eksisterende terreng noe lavere, slik at det blir noe fyllinger mot Steffensjordet og
Glemmen kirkegård. Siden traseen ligger lengere nord enn banealternativ 2a blir det et større areal
med potensial for utbygging ved Steffensjordet.

Figur 7–24: Alternativ 6b + 1 mellom St. Hansfjellet og Grønlifjellet
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7.3.1.2 Sporgeometri og overbygning
På grunn av et kort rettlinjeparti ved Merkurbanen er ytterste sporsløyfer for stasjonen flyttet ut til
henholdsvis Simo og Seut, der rettlinjene er lange nok. I neste planfase kan det vurderes en tilsvarende endring av horisontalkurvatur som alternativ 2a, slik at den nest ytterste sporsløyfen også
kan plasseres ved Merkurbanen. Ytterste sporsløyfe forutsettes bygget av parsell Haug–Seut. På
stasjonsområdet vil plattformene til alternativ 6b blir liggende helt inntil tunnelpåhugg for Grønlifjellet.
Stasjonsområdet vil ligge på ca. kote 2,5, med et fall fra A til B-ende på 2,5 ‰. Det henvises for øvrig
til kapittel 7.2.1.1 og tabell 7-2. for sporgeometriske detaljer for horisontalkurvaturen og tilhørende
elementhastigheter.

7.3.1.3 Øvrige jernbanetekniske fag
For øvrige jernbanetekniske fag er det ingen endringer utover beskrivelse i 7.2.1 Felles for alle
alternativer, Se kapittel 5.4.2 for generelle forutsetninger.
7.3.1.4 Konstruksjoner
Konstruksjonene på denne strekningen er i hovedsak lik i alle alternativer (jf. kapittel 7.2.1.8).
Tabell 7-7 gir en oversikt over konstruksjoner som er identifisert på strekningen.
Tabell 7-7: Konstruksjoner for banealternativ 6b mellom Seut og Kiæråsen
K-nr. K-navn
Type
Kort beskrivelse

130

Onsøyveien

Undergang

Kulvert for Onsøyvegen. To spor over. Lengde: 20,8 m, bredde:
15,8 m

140

Veumveien

Jernbanebru

Jernbanebru for jernbanen over Veumveien. To separate bruer.
Lengde 88 m, bredde 8,2 m

150

Frydenberg

Trau/portal
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Kort beskrivelse
Betongtrau på Frydenberg, før jernbanen går inn i tunnel gjennom
St. Hansfjellet. Tak på søyler i enden mot påhugg, hvor gang- og
sykkelveg fra Valkyriegata krysser over. Lengde 156 m, mens
bredden varierer mellom 43 og 53 m

Stasjon

Trau for stasjonsområdet på Grønli, delvis med lokk for å ivareta
overliggende stasjonsbygg og passerende veger. Lengde 392 m,
mens bredden varierer mellom 53 og 62 m. SOK ca. kote 2,5

180

Bydalen

Betongtunnel med
to separate
løp

Betongtunnel koblet mot fjelltunnel i begge ender. Lengde 63 m

7.3.1.5 Bergtunneler og ingeniørgeologiske tiltak
Gjennom St. Hansfjellet blir det etablert to enkeltsportunneler og ett mellomliggende dobbeltsportunnelløp.
Dobbeltsportunnelen vil få en utsprengt høyde i senter på 9 meter over skinneoverkant, mens
tilsvarende høyde i enkeltsportunnelene blir ca. 7 meter. Bergoverdekningen vil bli ned mot 5 meter i
påhuggene, og øke til ca. 17 meter midt inne i St. Hansfjellet.
Bredden på bergstabbene mellom tunnelløpene i St. Hansfjellet er teoretisk satt til ca. 7 meter.
Forutsatt at tunnelløpene sprenges ut i ulik takt (noe som muliggjør ensidig sikring av vegg i ett løp før
naboløpet sprenges ut), vurderes dette som tilstrekkelig bredde på bergstabbene.
Tunnelinnslaget i Grønlifjellet vil, som ved St. Hansfjellet, bli etablert med to enkeltsportunneler og et
mellomliggende dobbeltsportunnelløp. Bergstabben mellom tunnelløpene vil ha en bredde på 6-7
meter ved påhugget, og smalner inn til ca. 4 meter 100-120 meter inn i tunnelen. Det blir her anlagt en
overgang til to dobbeltsportunneler, som raskt smalner inn til to enkeltsportunneler. Den mellomliggende bergstabben i dette området er i begynnelsen ganske smal (ca. 4 meter), men øker raskt til
mer enn 10 meters bredde. Figur 7–25 viser dette.
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Figur 7–25: Utsnitt av tegning ICP-16-V-20010_01A, som viser planlagte tunnelløp og
bergstabber i Grønlifjellet

Terrenget over tunnelen domineres av tettbygde boligområder. Ved Fredrikstad bryggeri er det en stor
fjellhall som nå benyttes til blant annet båtlagring. Fjellhallen er målt inn, og minste teoretiske avstand
til planlagt tunnelanlegg er ca. fem meter. Dette er gjennomførbart, men det må forutsettes tilsvarende
tiltak som ved liten bergoverdekning (sprengnings- og sikringstekniske tiltak), se beskrivelsen i kap.
7.2.1.9. Etter kryssing av Bydalen er det igjen tettbygd boligområde over tunnelen frem til Kiæråsen.
Ved befaring ble det observert berg i dagen over store deler av traseen gjennom St. Hansfjellet og
Grønlifjellet. Etter kryssingen av Bydalen er det noe mindre bergblotninger før Kiæråsen der det er
store områder med berg i dagen. Det ble ikke observert noen svakhetssone i traseen for tunnelen
gjennom St. Hansfjellet. Ved kartstudie ble det heller ikke identifisert noen strukturer som antyder
svakhetssone i det aktuelle området.
Tunnelen gjennom Grønlifjellet frem til Bydalen vil krysse et par svakhetssoner, én ved passering
under Presteveien og én ved passering under Hassingveien/Ryenveien. I disse punktene forventes
dårlig bergkvalitet og lokalt liten bergoverdekning (ned mot 8–10 meter).
Det antas generelt gode bergforhold og normalt sikringsomfang (fjellbolter, sprøytebetong). Unntak vil
være passering av nevnte svakhetssoner, der det må påregnes forbolting og sikring med armerte
sprøytebetongbuer. Ekstra sprengningstekniske tiltak og økt sikringsomfang må også påregnes der
det er liten bergoverdekning og nærhet til eksisterende fjellanlegg.
7.3.1.6 Geotekniske tiltak
Geotekniske tiltak for fremtidig dobbeltsportrase, frem til Onsøyveien, er forutsatt ivaretatt av parsell
Haug–Seut.
Ved Onsøyveien krysser traseen over en kvikkleiresone. Stabilitet i området er noe dårlig. Nødvendig
stabilitetsforbedring utføres ved hjelp av kalksementpeler. Det er forutsatt lett fylling for bane frem til
bru over Onsøyveien. Ved brua er det delvis små dybder til berg. Brua fundamenteres direkte på berg,
eventuelt på peler til berg.
Etter bru over Onsøyveien er det forutsatt lett fylling videre fremover forbi Merkurbanen til bru over
Veumveien. Grunnen under fyllingen stabiliseres med kalksementpeler.
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Ved Veumveien benyttes kalksementpeler for stabilitetsforbedring av en ny kvikkleiresone. Grunnen
under traseen, fra østre landkar på brua og frem mot et kort område hvor traseen blir liggende på berg
/ i bergskjæring, fra ca. km 91,800, forsterkes også med kalksementpeler. Lette fyllmasser er forutsatt
fra brua og frem til kontakt med berg. Brua fundamenteres på peler til berg.
Etter området med berg / små dybder til berg passerer traseen for nytt dobbeltspor en dyprenne med
leire/kvikkleire og til dels store dybder til berg inn mot tunneler gjennom St. Hansfjellet. Her etableres
vanntett trau, K150 Frydenberg trau, innenfor avstivet stålspunt. Innvendig avstiving er å foretrekke av
hensyn til vanntetthet, men løsninger må detaljeres i neste planfase. Største gravedybde innenfor
spunt er ca. 12 meter. For deler av byggegropa, i begge ender, skal det tas ut bergmasser for å
komme ned til endelig gravenivå. Største høyde på bergskjæring ned under spuntfot er ca. 10 meter.
Mellom spuntveggene forsterkes det med kalksementpeler. Spuntfot sikres med fotbolter der spunten
føres til berg. Der det graves ut helt til spuntfot etableres spuntfotdrager/spuntfotsikring før uttak av
berg under spuntfot. Byggegropa skal være vanntett. Eventuelle stag-gjennomføringer må utføres
vanntette. Det er videre forutsatt at det etableres injeksjonsskjerm i berg for å redusere risiko for
lekkasjer til byggegropa der byggegropa avsluttes i berg. Injeksjonsskjermen etableres ved boring og
injeksjon gjennom rør påsveiset spunten. For øvrig de samme rørene som helt eller delvis benyttes for
å få etablert fotbolter.
Banealternativet 6b er alternativet som ligger dypest på Grønli. Også her etableres vanntett trau, K500
Nye Fredrikstad stasjon, innenfor spuntavstivet byggegrop, etter samme prinsipper som beskrevet for
byggegropa for Frydenberg trau. Det er forutsatt innvendig avstiving for å redusere behov for
hulltaging i spunten, som kan føre til lekkasjer. Løsningen må detaljeres mer i neste planfase. Største
gravedybde i løsmasser er ca. 12 meter. I begge ender av byggegropa ligger berget grunnere og total
dybde av byggegrop, spunt pluss bergskjæring under spunt, er ca. 12 meter.
Trauet er forutsatt fundamentert på borede peler til berg. På grunn av registrert poreovertrykk i
grunnen vil man måtte bore gjennom lag med poreovertrykk. Det vil da være risiko for å punktere (dvs.
få en ukontrollert utstrømning fra) vannførende lag med poreovertrykk ved boring. Dette gir en risiko
både for utstrømning (vann og masse) og for poretrykksreduksjon (grunnvannssenking) som vil føre til
terrengsetninger. Det er forutsatt benyttet boremetoder/tiltak ved boring som i størst mulig grad vil
redusere risiko for lekkasjer ved boring gjennom vannførende lag med poreovertrykk. Dette handler
både om type utstyr som benyttes ved boring, og hvordan man utfører selve boringen inkludert
etterfølgende montering av pel. Det forutsettes tett oppfølging av poretrykk og setninger i området
gjennom hele anleggsperioden. En bedre forståelse av hydrogeologiske forhold i området har vært
sentralt for å vurdere risiko forbundet med poreovertrykk i grunnen. Det vises til kapittel 4.5.4.
Dagens bruer på Grønli er utsatt for pågående terrengsetninger, og har dårlig stabilitet. Veg- og
jernbanebru over fv. 109 har betydelige setningsskader. For å unngå ytterligere skader, bør det ikke
utføres tyngre grunnarbeid nær disse bruene. Spunting frem mot bruene utføres i sommerbrudd uten
togtrafikk. Før etablering av den delen av spuntgropa som ligger nærmest bruene er det lagt opp til at
bruene rives og erstattes med fyllinger. Fyllingene bygges opp med tunge masser i bunnen for å
forbedre stabilitet, og føres opp til full høyde med lette masser. Sistnevnte for å redusere setninger og
ivareta stabilitet i fyllingens tverretning. Bruene må overvåkes inntil de er erstattet av fylling for å sikre
at anleggsarbeidet ikke påvirker bruene negativt.
I Bydalen etableres en felles, vanntett byggegrop for betongtunnelene (cut & cover). Prinsipp blir som
beskrevet for vanntette byggegroper beskrevet lenger opp. Gravedybde i løsmasser er fra tilnærmet
null til ca. 15 meter midt i dalen. I begge ender blir det bergskjæring under spuntfot med høyde inntil
ca. 15 meter. Vegen som går langs østsiden av dalen er forutsatt sikret med en tverrspunt.
7.3.1.7 Vann og avløp
Ingen endringer utover beskrivelse i 7.2.1.11 Felles for alle alternativer, Vann, avløp og fjernvarme.
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7.3.1.8 Støy
Se generell beskrivelse i kap. 7.2.5.
7.3.2
7.3.2.1

Vegalternativ 1 (koblet med banealternativ 6b)
Simo–Veumveien

Hovedveg
Figur 7–26 viser plan- og profiltegning av vegalternativ 1. Utvidelsen til firefelts rv. 110 starter ca. 70
meter vest for Simokrysset for å tilpasse ny firefeltsveg som ferdigstilles fra Ørebekk til Simo
sommeren 2019. Rundkjøringen ved Simo utvides utover arealet for eksisterende jernbane for å
tilfredsstille kravet til diameter på 45 meter. Vestover fra Simokrysset utvides rv. 110 utover arealet for
eksisterende jernbane. Over Onsøyveien må eksisterende kulvert for veg/bane utvides for å få
tilstrekkelig bredde for ny firefelts veg med langsgående gang- og sykkelveg. Rv. 110 går videre forbi
Vestre gravlund og føres ned mot Veumveien/Holmegata som vist i figur 7–26. Max. helning mot ny
rundkjøring er 3 %. Ny rundkjøring blir liggende på ca. kote 2.

Figur 7–26: Alternativ 6b + 1: Plan- og profiltegning for rv. 110 Simo–Veumveien
Sekundærveger
Onsøyveien må senkes ca. to meter for å komme under ny jernbanebru. Dette medfører at vegen får
helning på ca. 6,5 %. Langsgående gang- og sykkelveg utvides til bredde fem meter og senkes ikke
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like mye som kjørevegen, dvs. at det blir noe større høydedifferanse mellom kjøreveg og gang- og
sykkelveg enn i dagens situasjon.
Veumveien må senkes ca. én meter for å komme under nye jernbanebruer. Det forutsettes at
senkingen starter fra krysset med Oredalsveien og maks. helning blir ca. 3,7 % i dette alternativet. Sør
for ny rundkjøring tilpasses veghøydene til eksisterende høyder i Holmegata. Eksisterende
gangkulvert under Holmegata forutsettes fjernet og erstattes av gangkryssing i plan.

Figur 7–27: Alternativ 6b + 1: Terrengsnitt ved Merkurbanen
Gang- og sykkelveger
Figur 7–27 viser snitt ved Merkurbanen med langsgående gang- og sykkelveger på begge sider av ny
veg og bane. Gang- og sykkelveg sør for rv. 110 videreføres fra vest i kulvert under ny rundkjøring ved
Simo. Videre østover går den parallelt med rv. 110 forbi Vestre gravlund, og splittes i rampe ned mot
Veumveien og bru over Veumveien, for direkte videreføring mot sentrum og knutepunkt ved Grønli.
Gang- og sykkelveg nord for ny jernbanetrase går fra Onsøyveien til Veumveien og videre til St.
Hansfjellet og gir gode og raske tilknytninger for områdene nord for den nye jernbanen.
Gangkryssing under bane og veg opprettholdes langs Onsøyveien med tilknytning til gang- og
sykkelveg sør for rv. 110. Ved Veumveien er det planlagt en bred gang- og sykkelkryssing under bane
og ny rv. 110. Denne kryssingen erstatter dagens krysninger ved Veumbekken og langs Veumveien.
Den nye krysningen er planlagt for å knytte sammen langsgående og tverrgående gang- og
sykkeltrafikk på en best mulig måte og har maks. helning på 7 %.
7.3.2.2

Veumveien–Grønli

Hovedveg
Figur 7–28 viser plan- og profiltegning for vegalternativ 1 på strekningen. Fra Veumveien legges rv.
110 i tunnel under Brattliparken som omkjøringsveg rundt ny stasjon på Grønli. Tunnelen har to løp
med T9,5-profil og er ca. 760 meter lang. Mellom Frydenbergfjellet og Brattliparken etableres en
betongtunnel som fylles over til nivå med eksisterende terreng. Bebyggelsen som fjernes forutsettes
ikke reetablert over tunnelen.
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Vegtunnelen kommer ut i øst og kobles til fv. 109 i en ny rundkjøring ved Glemmen videregående
skole. Rundkjøringen senkes ca. én meter i forhold til eksisterende rundkjøring, og det må unngås at
overvann fra fv. 109 føres inn i tunnelen. Mulige løsninger for dette er å etablere en rundkjøring med
fall inn mot sentraløya, eller heve vegen mot tunnelen slik at overvann ikke føres inn mot tunnelen.
Detaljerte løsninger må utarbeides i detaljplanfasen.
Traseen fra tunnelen til rundkjøringen ved Glemmen vgs./Hassingen vil ligge i dagens lokalveg
(Fremskridt). Første del av rv. 110 ligger her i betongtunnel før den føres i åpen trase opp mot
rundkjøringen ca. én meter lavere enn i dagens situasjon. Dette medfører at Ilaveien vil miste den
direkte atkomsten mot Fremskridt.

Figur 7–28: Alternativ 6b + 1: Plan- og profiltegning for rv. 110 i tunnel under Brattliparken fra
Veumveien til Grønli
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Figur 7–29: Trauløsning for vegalternativ 1 ved Fremskridt

Som vist i figur 7–28 har tunnelen helning på 1,4 %. Lavpunktet ligger under kulverten for jernbanen i
vest. Det etableres en pumpesump i lavpunktet som har sjakt opp til teknisk bygg for tunnelen som er
etablert sør for kulverten på samme område som teknisk bygg for jernbanen. På dette området
etableres også nødvendige sedimentasjonsbasseng for tunnelvaskevann og beredskapstank for
oppsamling av vann ved uhell før tilkobling til VA-ledninger som krysser området.
Fra rundkjøringen i Veumveien er korteste avstand til tunnelportal ca. 80 meter. Radius i senterlinja er
175 meter og kjørebanene er utvidet for å tilfredsstille stoppsikt på 75 meter. Det er etablert
stopplommer i kurven utenfor portalen. Stopplommen i innerkurva vil få dårlig sikt bakover slik at
denne må vurderes nærmere i videre planlegging.
Det er etablert en stopplomme i hver retning inne i tunnelen i tillegg til stopplommer i dagsonen ved
Glemmen videregående. Avstand fra tunnelportal til rundkjøring Glemmen er lik stoppsikt på ca. 75
meter. Stopplommene i dagsonene øst og vest for tunnelen har totallengder på 10 + 20 + 10 = 40
meter ut ifra tilpasning til stedlige forhold, noe som er akseptert av Statens vegvesen i denne
planfasen. Stopplommene inne i tunnelen er utformet i henhold til krav i normalene.
Det er lagt til rette for trafikkstyring for tunnelen med trafikkveksling over midtdeler i dagsonene øst og
vest for tunnelen, men siden dagsonene har begrenset lengde er det ikke avklart om trafikkstyringen
kan utføres helautomatisk eller om den må delvis utføres manuelt ved vedlikehold av tunnelen.
Gang- og sykkelveger
I dette alternativet er det planlagt å benytte eksisterende vegtunnel som gang- og sykkeltunnel for å få
en rask forbindelse gjennom St. Hansfjellet. Det er i tillegg lagt til rette for gang- og sykkelveg langs
Glemmengata for de som ikke ønsker å sykle/gå igjennom tunnelen. Det er også gjennomgående
gang- og sykkelveg nord for jernbanen fra Veumveien til St. Hansfjellet.
Mellom Veumveien/Holmegata og St. Hansfjellet er det planlagt langsgående gang- og sykkelveger,
og en gang- og sykkelbru som krysser over jernbanen ved Frydenbergfjellet (ved teknisk bygg) og den
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kobler sammen gang- og sykkelvegen nord og sør for jernbanen. Det er planlagt en trapp opp til
Frydenbergfjellet på nordsiden og en trapp/rampe ned til Holmenområdet på sørsiden.
Vest for St. Hansfjellet er det planlagt gang- og sykkelvegkryssing over tunnelportalen (i forlengelsen
av Myragata) for jernbanen til/fra Glemmengata.
I tillegg til gang- og sykkeltrase langs Glemmengata er det foreslått en gang- og sykkelveg i
forlengelsen av Steffens vei som krysser over stasjonsområdet på ca. kote 15 og har forbindelse med
den gjennomgående gang- og sykkelvegen øst-vest på stasjonsområdet. Denne gang- og
sykkelvegen blir en ny forbindelse fra/til sentrum og mot Traraveien/Fredrikstadmarka.

Figur 7–30: Stasjonsområdet utenfor lokket, vegalternativ 1 med bane 6b
7.3.2.3

Grønli–St. Croix

Hovedveg
Ny hovedveg går fra rundkjøringen ved Glemmen videregående skole langs Grønlifjellet over den nye
jernbanestasjonen med helninger under 1 % til rundkjøring ved Dammyr, se figur 7–31. Vegtraseen
ligger i foten av fjellet, men gang- og sykkelvegsystemet vil gi noe fjellskjæringer og fyllinger i dette
området. Traseen går videre nord for Apenesfjellet med høyder tilpasset dagens veg og til ny
rundkjøring ved St. Croix. Fra rundkjøring St. Croix mot Fredrikstadbrua heves ny rv. 110 der dagens
veg går under eksisterende jernbanebru.
Rundkjøringen ved Glemmen videregående skole har direkte avkjøring til kollektivgata som krysser
over den nye jernbanestasjonen. Rundkjøringen har også filterfelt for trafikk nordover til fv. 109
Rolvsøyveien. Dagens vegarm i rundkjøringen til Hassingveien stenges og langsgående gang- og
sykkelveg heves ved rundkjøringen slik at kryssing over rundkjøringen utføres med armer til
sentraløya for gang- og sykkelvegsystemet. De høye gang- og sykkelvegene utenfor rundkjøringen
fungerer samtidig som støyvoll/-skjerm for områdene rundt krysset. Gang- og sykkelvegrampene vil
kunne redusere utbyggingspotensialet, påvirker fasadene og gi vanskeligere atkomst til eksisterende
og nye kvartaler sør for rundkjøringen.
Ved Grønlifjellet har ny rv. 110 direkte av-/påkjøring til teknisk bygg for jernbanen. Det må vurderes
om det skal etableres vegbommer for å hindre uønsket trafikk til plassen ved teknisk bygg.
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Rundkjøringen ved Dammyr har arm til/fra Dammyr og til/fra sentrum via Damstredet. Gang- og
sykkelvegsystem over sentraløya er planlagt med fire armer for å få et best mulig fleksibelt system.
Ved Apenesfjellet er det direkte av-/påkjøring fra rv. 110 til parkeringshus inne i fjellet, tilsvarende som
dagens vegsystem med av- og påkjøring fra eksisterende rv. 110.
Rundkjøringen ved St. Croix er senket ca. én meter lavere enn dagens rundkjøring og er utvidet til
diameter på 45 meter inn over området for dagens bensinstasjon. Trafikksystemet er likt som i dagens
rundkjøring med et filterfelt for trafikk fra øst mot nord, unntatt vegarm mot Hans Jacob Nilsen gate
som har fire felt og ikke fem felt som ved dagens rundkjøring. Gang- og sykkelvegsystemet er hevet
over rundkjøringen på samme måte som i de andre rundkjøringene på strekningen.
Det er planlagt tre armer for gang- og sykkelvegsystemet over sentraløya med rampe opp fra
Sportsveien i Bydalen, ramper opp langs rv. 110 og rampe opp langs St. Croix-huset. Rampene er
planlagt på fyllinger, men kan eventuelt vurderes utført på bruer. Gang- og sykkelvegsystemet er ikke
ført rundt kvartalet for brannstasjonen for å begrense ramper/trapper ved brannstasjonen.

Figur 7–31: Alternativ 6b + 1. Plan- og profiltegning for rv. 110 fra rundkjøring ved Glemmen
videregående skole til St. Croix
Kollektivgate
Kollektivgata har direkte på-/avkjøring i nord i rundkjøringen ved Glemmen videregående skole og har
tilknytning til Damstredet med kryss/rundkjøring for forbindelse til Gunnar Nilsens gate som er «bussgate» gjennom sentrum. Kollektivgata har maks. helning på 2,35 % i dette alternativet, og den har to
oppstillingsplasser for buss i hver retning over jernbanen og to oppstillingsplasser i hver retning nord
for jernbanen. I tillegg er det plass for «buss for tog» lengst nord mot rundkjøringen ved Glemmen
videregående skole. Ved oppstillingsplassene for busser er hver kjøreretning åtte meter bred for å
sikre at busser kan passere hverandre, og midtdeler på to meter for å sikre trygge gangkryssinger.
Stoppsikt ved gangkryssingene er også vurdert i forhold til oppstillingsplassene for bussene.
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Kollektivgata over stasjonsområdet bussoppstillingsplasser er illustrert i 7.2.3 om knutepunktet. Videre
sørover går gata langs Glemmen kirkegård og blir en bygate med begrenset trafikk. Dette gateløpet vil
være hovedatkomsten for gående og syklende mellom stasjonen og sentrum, og det er avsatt arealer
for langsgående treplanting.
Gang- og sykkelveger
Rv. 110 har tosidig gang- og sykkelveg på denne strekningen. Langs Grønlifjellet er det planlagt fem
meter bred gang- og sykkelveg som er hevet opp i skråningen slik at kryssing over rv. 110 til stasjonsområdet og ved rundkjøring Dammyr er naturlig ut ifra gang- og sykkelvegens høyde. På vestsiden av
rv. 110 er det tre meter bred bankett og tre meter bred gang- og sykkelveg forbi stasjonsområdet til
rundkjøring ved Dammyr.
Fra rundkjøringen ved Glemmen videregående skole er det i tillegg en hovedføring for gang- og
sykkelvegen fra nord til knutepunkt/stasjon på rampe ned langs vestsiden av kollektivgata.
Fra rundkjøring ved Dammyr til St. Croixkrysset er det tosidig gang- og sykkelveg med bredde fem
meter (bankettbredde tre meter) nord for rv. 110 og bredde tre meter (bankettbredde 1,5 meter) sør for
rv. 110. Gang- og sykkelvegen sør for rv. 110 blir atkomst fra/til Grønli til/fra parkeringshuset i
Apenesfjellet samt videre atkomst til/fra St. Croix og sørlige deler av sentrum.
7.3.2.4 Konstruksjoner
Behovet for konstruksjoner er tildels beskrevet i de tre foregående kapitler samt 7.2.2.5. Tabell 7-8
angir de konstruksjoner som har fått eget K-nummer. I tillegg vil det være behov for enkelte
støttemurer som ikke er tegnet ut i detalj. Totalt betongvolum på strekningen er 40 800 m3.
Tabell 7-8: Konstruksjoner for vegalternativ 1 (kombinert med banealternativ 6b)
K-nr. K-navn

Type

705

Undergang

Simo

Kort beskrivelse

Gang- og sykkelvegkulvert langs rv. 110. Krysser under
rundkjøring i Simokrysset, hvor Mosseveien møter rv. 110. Total
lengde inkl. trau 175 m. Bredde fundament 10,8 m

710

Onsøyveien

Undergang

Forlengelse av eksisterende kulvert hvor Onsøyveien krysser
under rv. 110
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Undergang

Veumveien
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Kort beskrivelse

Gang- og sykkelvegkulvert under rv. 110, rett øst for Vestre
gravlund. Lengde inkl. trau 67 m, bredde 9,8 m

721

Holmegata

Overgangs
bru

Gang- og sykkelvegbru over Veumveien/Holmegata. Lengde 153
m, bredde 5,9 m

726

Frydenberg
vest

Portal/trau

Betongtrau mellom rundkjøring ved Vestre gravlund og portal for
Frydenbergtunnelen. Kulvert fra portal frem til påhugg. Total
lengde 125 m. Bredde fundament ca. 37 m

731

Frydenberg

Overgangs
bru

Gang- og sykkelvegbru over jernbanen på Frydenberg. Lengde
65 m, bredde 5,9 m

Dobbeltspor Seut–Rolvsøy
Rv. 110 Simo–St. Croix
Teknisk hovedplan

InterCity-prosjektet
Østfoldbanen

K-nr. K-navn

732

Type

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

117 av 206
ICP-16-A-25037
02A
25.03.2019

Kort beskrivelse

Søndre
Frydenberg- Undergang
vei

Undergang til tekniske bygg, som ligger langs banen

735

Brattliparken

Betongtunnel

Betongtunnel koblet mot fjelltunnel i begge ender. To separate
løp. Lengde 145 m

736

Valkyriegata

Overgangs
bru

Gang- og sykkelvegbru fra Myragata til Valkyriegata over gangog sykkelveg på Frydenberg. Lengde 34 m, bredde 5,9 m

741

Frydenberg
øst

Portal/trau

Betongtrau mellom rundkjøring ved Glemmen vgs. og portal for
Frydenbergtunnelen. Kulvert fra portal frem til påhugg. Lengde
193 m
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Kort beskrivelse

Betongtunnel

Gang- og sykkelvegportal øst for St.Hansfjellet. Glemmengata
går over

746

Glemmen

Overgangs
bru

747

Hassingen

Støttemur

761

Stubben

Overgangs
bru

Gang- og sykkelvegsystem. Knutepunkt for tre G/S-veger over
rundkjøring ved Glemmen vgs. Ramper i stål, indre sirkulær
konstruksjon i betong
Støttemurer tilknyttet K746

Gang- og sykkelvegbru som krysser over rv. 110 ved nye
Fredrikstad stasjon. Lengde 78 m, bredde 5,9 m

770

Brochs gate

Overgangs
bru
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K-nr. K-navn

Type

Kort beskrivelse
Gang- og sykkelvegsystem. Knutepunkt for tre G/S-veger, over
rundkjøring hvor rv. 110 møter Brochs gate. Ramper i stål, indre
sirkulær konstruksjon i betong

771

Dammyr

Støttemur

Støttemurer tilknyttet K770

781

St. Croix

Overgangs
bru

G/S-system. Knutepunkt for tre G/S-veger over rundkjøring ved
brannstasjonen. Ramper i stål, indre sirkulær konstruksjon i
betong
782

St. Croix
gate

Støttemur

Støttemurer i tilknytting til K781

7.3.2.5 Bergtunneler og ingeniørgeologiske tiltak
Vestre del av tunnelen under Brattliparken får en bergoverdekning på opptil ca. 20 meter, mens den
østre delen (under selve parken) får en bergoverdekning på opptil ca. 25 meter. Det antas generelt
gode bergforhold og normalt sikringsomfang (fjellbolter, sprøytebetong og enkelte armerte
sprøytebetongbuer).
7.3.2.6

Geotekniske tiltak

Simo–Veumveien
Geotekniske tiltak er i hovedsak knyttet til gang- og sykkelvegkryssinger under ny veg, i tillegg til
området der ny veg krysser over Onsøyveien på bru. Geotekniske tiltak er ikke vurdert vest for dagens
rundkjøring, ettersom dette området har vært antatt omfattet av pågående utbygging Simo–Ørebekk.
Under ny rundkjøring ved Simo etableres gang- og sykkelveg i kulvert, K705 Simo undergang. Her har
grunnundersøkelser vist dybder til berg på inntil ca. 12 meter, med antatt bløt/sensitiv leire.
Undergangen bygges i en ca. 45 meter lang spuntavstivet byggegrop. Gravedybde 5–6 meter, delvis
til berg og videre ned i berg. Det stabiliseres mellom spuntveggene med kalksementpeler. All spunt
føres til berg og forankres i berg med fotbolter. Der spuntfot frilegges forsterkes og tettes overgang
mot berg med spuntfotdrager før videre uttak av berg.
Ny veg blir så liggende på berg / i bergskjæring frem til ca. 100 meter før Onsøyveien. Herfra og
videre frem til der ny rv. 110 krysser over Onsøyveien ligger en kvikkleiresone, sone 1-4 i
områdestabilitetsrapport [21]. Dagens stabilitet er noe dårlig frem mot og ved Onsøyveien. Det er
forutsatt stabilisering med kalksementpeler for kvikkleiresonen. Det er videre forutsatt lettfylling for ny
rv. 110 over en ca. 150 lang strekning, hovedsakelig vest for brua over Onsøyveien. Dagens
bru/kulvert utvides for å gi plass til bredden av nytt veganlegg. Det er berg ved begge landkar av
dagens bru/kulvert. Utvidelsen fundamenteres direkte på berg, ev. på pilarer/peler til berg dersom
bergoverflaten faller.
Rett øst for bru/kulvert er det små dybder til berg, men berget faller fort av. Frem til Veumveien er det
sensitiv/kvikk og antatt setningsømfintlig leire og økende dybder til berg. Der dagens veg krysser over
Holmegata/Veumveien er det registrert dybder til berg på over 50 meter. Fra Onsøyveien og videre
østover ligger for øvrig ny rv. 110 i utløpsområdet til kvikkleiresone 1-5 [21] over ca. 160 meters
lengde. Sonen er ikke klassifisert og kan foreløpig ikke vurderes nærmere.
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Før Veumveien, rett øst for Vestre gravlund, etableres kulvert for gang- og sykkelveg under rv. 110,
K716 Veumveien undergang. Kulverten etableres i spuntavstivet byggegrop. Lengde spuntgrop er ca.
75 meter, og gravedybde inntil åtte meter. Bredde spuntgrop inntil ca. 16 meter. Det er stor dybde til
berg i området og spunten føres ikke til berg. Det forsterkes med kalksementpeler mellom
spuntveggene.
Veumveien–Grønli
Øst for Veumveien ligger en kvikkleiresone, faresone 2-2 beskrevet i områdestabilitetsrapport [21].
Stabilitet er ikke utredet, men det er forutsatt behov for kalksementstabilisering.
Fra rundkjøring ved Veumveien går vegalternativ 1 i tunnel under Brattliparken og knyttes til fv. 109
nord for Glemmen videregående skole. Ved rundkjøringen er det store dybder til berg, men berget
stiger forholdsvis raskt på inn mot påhugg for tunnel. Selve påhugget etableres i en høy bergskjæring
som etableres nordøst for nytt sporområde ved Frydenberg. Inn mot påhugget etableres et vanntett
trau, K726 Frydenberg vest. Vegen inn mot trauet / første del av trauet etableres i vanntett spuntavstivet byggegrop. Gravedybde er inntil åtte meter og innebærer delvis uttak av berg ned under
spuntfot. Det stabiliseres med kalksementpeler mellom spuntveggene. Spunten forankres med
fotbolter i berg og det benyttes spuntfordrager for tetting og sikring der spuntfoten frilegges ved
utgraving.
Tunnelen passerer en dyprenne med bløt/sensitiv leire der den går under området rett sørøst for
Uraniaveien (ca. profil 310–490). Her etableres vanntett betongtunnel, K735 Brattliparken
betongtunnel. Betongtunnelen etableres i vanntett spuntavstivet byggegrop. Vanntetting er viktig fordi
området rundt byggegropa er tett bebygd, og bebyggelsen vil være utsatt for skader hvis det oppstår
grunnvannsenking som fører til setninger. Poretrykk og setninger må overvåkes i anleggsperioden.
Byggegropa er ca. 150 meter lang med bredde 25–30 meter. Største gravedybde er 13–14 meter og
innebærer uttak av berg under spuntfot i begge ender. Det etableres tverrspunt mot Frydenberg og
mot Brattliparken. Spunt føres til berg og spuntfot forankres med fotbolter. Innvendig avstiving med
inntil fem stivernivåer. Der spuntfot frilegges benyttes spuntfotdrager for sikring og tetting. Det vil bli
forholdsvis omfattende bruk av injeksjonsskjerm i berg for vanntetting.
Fra østre tunnelpåhugg, under Traraveien i Fremskridt, møter man igjen et område med løsmasser av
bløt kvikkleire/sprøbruddsmateriale som strekker seg nedover mot rundkjøringen like nordøst for
Glemmen videregående skole. Boringer har vist dybder til antatt berg langs skolen på 10–15 meter.
Løsmassene i området er utsatt for pågående terrengsetninger, noe som er synlig på konstruksjoner i
området ved rundkjøringen. Også her etableres vanntett kulvert/trau som pelefundamenteres til berg.
Kulvert/trau bygges i vanntett spuntavstivet byggegrop. Det etableres tverrspunt mot Traraveien.
Byggegropa blir ca. 200 meter lang med en gjennomsnittsbredde på ca. 32 meter. Maksimal gravedybde er ca. 10–12 meter. Ved Traraveien inkluderer dette bergskjæring under spuntfot. Gravedybden
avtar siden vegen stiger mot rundkjøringen der Fremskridt møter fv. 109. Det benyttes innvendig
avstiving og inntil fire stivernivåer. Leira mellom spuntveggene kalksementstabiliseres. Spunt føres til
berg i ca. første halvdel av byggegropa (fra tunnelpåhugg). Spuntfot forankres med fotbolter. Der
spuntfoten frilegges benyttes spuntfotdrager for tetting og sikring. Det er forutsatt injeksjonsskjerm i
berg for vanntetting.
Fv. 109 Grønli
I alle alternativene legges ny fv. 109 langs Grønlifjellet, og det etableres kollektivgate i samme
horisontale trase som dagens fv. 109 forbi Glemmen videregående skole. Fra ca. rundkjøring ved
Glemmen videregående skole og til ca. rundkjøring ved Dammyr ligger omlagt fv. 109 i eller i kanten
av registrerte kvikkleiresoner, soner 2-5 og 2-6 beskrevet i områdestabilitetsrapport [21]. Stabilitet av
sonene er ikke utredet, men det er forutsatt behov for kalksementstabilisering. Mengder er foreløpig
anslått. Kollektivgata er forutsatt etablert på fylling av lette masser.
Grønli–St. Croix
Fra Brochs gate til St. Croix-krysset er alle vegalternativene like med unntak av gang- og sykkelvegløsning i rundkjøringen ved St. Croix. Det er i liten grad utført grunnundersøkelser på strekningen, og
supplerende grunnundersøkelser må utføres i neste planfase. Terrenget er tilnærmet flatt, og det er
ikke funnet områder som anses utsatt for områdeskred på strekningen. Grunnforhold antas å være
bløt setningsømfintlig leire, med innslag av sensitiv eller kvikk leire.
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Det er foreløpig ikke vurdert spesielle geotekniske tiltak på strekningen, ut over tiltak i forbindelse med
gang- og sykkelveg ved St. Croix. For vegalternativ 1 ligger gang- og sykkelveg over rundkjøringen.
Det er forutsatt lette masser i noen av fyllingene som fører gang- og sykkelveger opp over
rundkjøringen.
7.3.2.7 Vann og avløp
Se beskrivelse i kap. 7.2.1.11 Felles for alle alternativer, Vann, avløp og fjernvarme.
Omlegginger
I området Uraniaveien/Furuholtveien blir en av hovedvannledningene avskjært i forbindelse med
etablering av betongtunnel (cut & cover). Ledningen omlegges midlertidig i byggeperioden. Permanent
omlegging etableres over kulverttak.
Nyanlegg
Vaskevann fra vegtunnel samles på lavpunkt i tunnel og pumpes til vaskevannstank som plasseres
ved teknisk bygg. Ved siden av vaskevannstank etableres en beredskapstank for oppsamling av
utslipp ved uhell (f.eks. tankbilvelt) i tunnelen.
Overvann fra Veumveienkrysset pumpes til nærmeste overvannsledninger, og veg/terreng nedstrøms
rundkjøringen heves for å sikre rundkjøringen mot flom.
7.3.2.8 Støy
I tillegg til støyskjermer som er felles for alle alternativer
(se kap. 7.2.5) er det lagt til grunn skjermer ved Grønli
som vist i figur 7–32.

7.3.3 Knutepunkt
Figur 7–33 viser knutepunktet for alternativ 6b + 1. Dette
alternativet har vært utgangspunktet for utviklingen av
løsninger som beskrevet i kap. 7.2.3, og det er derfor
ingen særskilte tilpasninger for dette alternativet.
Siden rv. 110 kobles til fv.109 nord for stasjonen (ved
Glemmen vgs./Hassingen) vil alternativ 6b + 1 få en
enklere forbindelse mellom eksisterende sentrum og
stasjonen, sammenliknet med vegalternativ 2 og 3. Ny
sentrumsbebyggelse kan legges tettere inn mot
stasjonen når rv. 110 fjernes. Alternativ 6b + 1 kan med
det skape mer sammenhengende bystruktur og mer
skjermede torg og lokalgater ved stasjonen.
Når plattformen legges dypt (SOK kote 2,5) vil
reisetorget over plattformene få en mindre høydeforskjell
til sentrumsområdet ved Torvbyen og gågata.
Forholdet til byrom og bystruktur er nærmere beskrevet
og vurdert i fagnotat byutvikling Fredrikstad [46].

Figur 7–32: Foreslåtte støyskjermer på
Grønli for vegalternativ 1 (m.o.t=meter
over terreng)
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Banealternativ 6b og vegalternativ 2

Figur 7–34 viser en geografisk oversikt over alternativ 6b + 2.

Figur 7–34: Alternativ 6b + 2

7.4.1 Banealternativ 6b Seut–Kiæråsen
For området Veumveien til St. Hansfjellet vil alternativet i hovedsak være slik som for alternativ 6b + 1,
men uten tilpassingen til tunnelen under Frydenbergfjellet.
7.4.2
7.4.2.1

Vegalternativ 2 (koblet med banealternativ 6b)
Simo–Veumveien

Hovedveg
Hovedvegen på denne strekningen er i hovedsak lik i alle alternativer (jf. kapittel 7.2), men
vegsystemet i vegalternativ 2 er ikke like mye senket i kryssområdet med Veumveien som for
vegalternativ 1. Veumveien ligger i dette alternativet litt høyere på ca. kote 2,5 og rv. 110 har helning
2,6 % mot rundkjøringen. Dette påvirker også de nærliggende gang- og sykkelveger og underganger
som blir liggende høyere i dette alternativet.
7.4.2.2

Veumveien–Grønli

Hovedveg
Figur 7–36 viser plan- og profiltegning for vegalternativet. Fra Veumveien går ny rv. 110 opp med
3,2 % stigning opp til nivå med eksisterende rv. 110 og videre i bergtunnel gjennom St. Hansfjellet og
under nytt stasjonsområde i betongtunnel. Vegtunnelen har to løp med T9,5-profil (i berg) og er totalt
ca. 410 meter lang. Eksisterende vegtunnel er forutsatt utvidet til T9,5. Det nye tunnelløpet etableres
nord for eksisterende vegtunnel der hvor dagens jernbanetunnel går. Selv om traseen følger samme
høydenivå som eksisterende veg, vil breddeutvidelsen av det totale veg- og sporanlegget mellom
Veumveien og St. Hansfjellet medføre store landskapsendringer med et bredt infrastrukturtiltak.
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Figur 7–35: Snitt gjennom bane- og vegtunneler i St. Hansfjellet
Vegtunnelen kommer ut i øst og kobles til fv. 109 i en ny rundkjøring ved Grønli. Maksimal stigning i
dagsonen er 3 % mot rundkjøringen. Rundkjøringen ved Grønli har filterfelt for trafikk fra sør mot
nord/fv. 109. Denne løsningen har muliggjort å ha lokk over størstedelen av rv. 110 ved kollektivknutepunktet. Denne løsningen medfører at lokket over rv. 110 blir liggende høyere enn lokk over
plattform. Lokk over rv. 110 ligger på ca. kote 13, mens terrenget ved kirkegården og nærliggende
gater ligger på kote 6,5-7, slik at terrenget mellom disse områdene (Steffensjordet) må fylles opp
betydelig for å få en naturlig overgang til fremtidige bygulv.
Som vist på figur 7–36 har tunnelen maksimal helning på 2,5 %. Lavpunktet ligger ved stasjonsområdet. Det forutsettes at overvann fra tunnelen får selvfall ut fra tunnelen, men det må etableres
nødvendig sedimentasjonsbasseng/oljeutskiller for tunnelvaskevann og ev. uhell/ulykker som
medfører utslipp av diesel/olje/bensin før videre utslipp til VA-system i området.
Det er etablert stopplommer utenfor begge ender av tunnelen. Avstand fra tunnelportal til rundkjøring
Grønli er ca. 80 meter. Stopplommene har totallengder på 10 + 20 + 10 = 40 meter ut ifra tilpasning til
stedlige forhold, noe som er akseptert av Statens vegvesen i denne planfasen.
Ved Frydenberg har ny rv. 110 direkte av- og påkjøring til teknisk bygg for jernbanen. Det må vurderes
om det skal etableres vegbommer for å hindre uønsket trafikk til plassen ved teknisk bygg.
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Figur 7–36: Alternativ 6b + 2. Plan- og profiltegning fra Veumveien til Grønli
Det er lagt til rette for trafikkstyring for tunnelen med trafikkveksling over midtdeler i dagsonene øst og
vest for tunnelen. Siden dagsonen på østsiden mot rundkjøringen på Grønli har begrenset lengde, er
det ikke avklart om trafikkstyringen kan utføres helautomatisk eller om den må utføres delvis manuelt
ved vedlikehold av tunnelen.
Teknisk bygg for vegtunnelen er planlagt over tunnelløpene ved Hancobygget med atkomst fra
Glemmengata. I dette området skal vegtunnelen etableres i betongtunneler og plassering/bygging av
teknisk bygg må koordineres med faseplaner for utbygging av betongtunnelene.
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Figur 7–37: Stasjonsområdet ved lokk/overdekket del, vegalternativ 2 med bane 6b. Som
illustrasjonen viser ligger kollektivtorget over eksisterende terreng
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Figur 7–38: Stasjonsområdet utenfor lokk, vegalternativ 2 med bane 6b

Gang- og sykkelveger
Det er tosidig gang- og sykkelveg langs traseen, nord for jernbanen og sør for rv. 110 fra Veumveien
til St. Hansfjellet. Vest for St. Hansfjellet er det planlagt gang- og sykkelvegkryssing over tunnelportal,
og den føres videre rundt St. Hansfjellet langs Glemmengata (dvs. ikke sykkeltunnel som i alternativ
6b + 1). I dette området føres gang- og sykkelvegen frem til stasjonens vestre del ved å krysse over
Glemmengata. Fra stasjonens vestre del er det et langsgående gang- og sykkelvegsystem på begge
sider av stasjonsområdet, over kollektivgata og videre over fv. 109 til Grønlifjellet.
Øst for rundkjøringen i Veumveien er det planlagt gang- og sykkelvegkryssing i kulvert under
jernbanen og rv. 110. Løsning for kryssing under jernbanen skal optimaliseres i neste planfase når
lengden for jernbanebruene over Veumveien er endelig avklart. Sporløsning for banealternativ 6b
tilsvarende som banealternativ 2a vil gi mulighet for lengre jernbanebruer og plass til gang- og
sykkelveg langs Veumveien under jernbanebruene. Da kan eventuelt gang- og sykkelvegkulvert øst
for Veumveien under jernbanen utgå.
Vest for St. Hansfjellet er det planlagt gang- og sykkelvegkryssing over tunnelportalene for rv. 110 og
jernbanen til/fra Glemmengata.
Gang- og sykkelvegen i forlengelsen av Steffens vei krysser over betongtunnelene for rv. 110 og
stasjonsområdet på ca. kote 15 og har forbindelse med den gjennomgående gang- og sykkelvegen
øst-vest på stasjonsområdet. Denne gang- og sykkelvegen blir en forbindelse fra/til sentrum og mot
Traraveien/Fredrikstadmarka.
7.4.2.3 Grønli–St. Croix
Figur 7–39 viser plan- og profiltegning for alternativet.

InterCity-prosjektet
Østfoldbanen

Dobbeltspor Seut–Rolvsøy
Rv. 110 Simo–St. Croix
Teknisk hovedplan

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

128 av 206
ICP-16-A-25037
02A
25.03.2019

Figur 7–39: Alternativ 6b + 2. Plan- og profiltegning mellom Grønli og St. Croix

Hovedveg
Området fra rundkjøringen med ny atkomst til Dammyr og til St. Croix er i prinsippet lik for alle
alternativene, med unntak av at det er gang- og sykkelvegsystem under rundkjøringen ved St. Croix i
vegalternativ 2 (jf. kap. 7.2.1.12).
Fv. 109 går fra rundkjøringen ved Glemmen videregående skole langs Grønlifjellet over den nye
jernbanestasjonen, med fall/stigning 3 % til rundkjøring ved Grønli som er kryss mellom fv. 109 x rv.
110. Fra rundkjøring Grønli går rv. 110 videre til rundkjøring ved Dammyr. Videre nord for
Apenesfjellet med høyder tilpasset dagens veg og til ny rundkjøring ved St. Croix som heves ca. én
meter høyere enn dagens rundkjøring. Fra rundkjøring St. Croix mot Fredrikstadbrua heves også rv.
110 der dagens veg går under eksisterende jernbanebru.
Rundkjøringen ved Glemmen videregående skole har direkte avkjøring til kollektivgata som krysser
over den nye jernbanestasjonen. Dagens vegarm i rundkjøringen til Hassingveien stenges og
langsgående gang- og sykkelveg heves ved rundkjøringen slik at kryssing over rundkjøringen utføres
med armer til sentraløya for gang- og sykkelvegsystemet. De høye gang- og sykkelvegene utenfor
rundkjøringen fungerer samtidig som støyskjerming for områdene rundt krysset.
Ved Grønlifjellet har teknisk bygg for jernbanen atkomst fra gang- og sykkelvegen i dette alternativet.
Rundkjøringen ved Grønli som er kryss mellom fv. 109 og rv. 110 har filterfelt for trafikk fra sør mot
nord (fv. 109) for å få tilfredsstillende kapasitet i krysset.
Rundkjøringen ved Dammyr har arm til/fra Dammyr og til/fra sentrum via Damstredet. Gang- og
sykkelvegsystem over sentraløya er planlagt med fire armer for å få et best mulig fleksibelt system.
Ved Apenesfjellet er det direkte av-/påkjøring fra rv. 110 til parkeringshus inne i fjellet, tilsvarende som
dagens vegsystem med av- og påkjøring fra eksisterende rv. 110.
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Rundkjøringen ved St. Croix heves ca. én meter over dagens rundkjøring og er utvidet til diameter 45
meter inn over området for dagens bensinstasjon. Trafikksystemet er tilsvarende som i dagens
rundkjøring med et filterfelt for trafikk fra øst mot nord, unntatt vegarm mot Hans Jacob Nilsens gate
som har fire felt og ikke fem felt som ved dagens rundkjøring. Gang- og sykkelvegsystemet er senket
under rundkjøringen i dette alternativet.
Alle vegarmer har gang- og sykkelvegramper ned langs hovedvegene og det er et stort åpent rom
under hele rundkjøringen som må utformes med vanntett trau. Trafikkarealet i rundkjøringen blir
utformet som en bru med søyler. For å minimere ramper/trapper ved brannstasjonen er gang- og
sykkelvegsystemet lagt utenom.
Kollektivgate
Kollektivgata har direkte på-/avkjøring i nord i rundkjøringen ved Glemmen videregående skole og har
tilknytning til Damstredet med kryss for videre forbindelse til Gunnar Nilsens gate som er «bussgate»
gjennom sentrum. Kollektivgata har maks. fall/stigning på 3,3 % i dette alternativet og har to
oppstillingsplasser for buss i hver retning over jernbanen/rv. 110 og to oppstillingsplasser i hver
retning nord for jernbanen. I tillegg er det plass til «buss for tog» lengst nord mot rundkjøringen ved
Glemmen videregående skole. Ved oppstillingsplassene for busser er hver kjøreretning åtte meter
bred for å sikre at busser kan passere hverandre, og midtdeler på to meter for å sikre trygge
gangkryssinger. Stoppsikt ved gangkryssingene er også vurdert i forhold til oppstillingsplassene for
bussene.
Kollektivgata fra stasjonsområdet og ned til sentrum har en annen linjeføring i alternativ 6b + 2 enn
alle de andre alternativene. For å få tilstrekkelig høyde over rv. 110 er lokket trukket lengst mulig mot
vest slik at det skapes tilstrekkelig frihøyde ved lokk-kanten. Dette medfører at kollektivgata blir
liggende på et høyere nivå ved Steffensjordet, og den vil ikke gå parallelt med kirkegården, men
legges litt lengre østover. Denne løsningen medfører at kollektivgata må kobles til sentrumsatkomsten
i forlengelse av dagens Damstredet med et t-kryss. Det dannes også et mindre trekantet areal mot
kirkegården i dette området som naturlig blir et torg/park i gangaksen til stasjonen.

Figur 7–40: Stasjonsområdet med kollektivgate, alternativ 6b + 2
Gang- og sykkelveger
Fv. 109 og rv. 110 har tosidig gang- og sykkelveg på denne strekningen. Langs Grønlifjellet er det
planlagt fem meter bred gang- og sykkelveg som er hevet opp i skråningen slik at kryssing over fv.
109 til stasjonsområdet og ved rundkjøring Dammyr er naturlig ut ifra gang- og sykkelvegens høyde.
Fra rundkjøringen ved Glemmen videregående skole er det i tillegg en hovedføring for gang- og
sykkelvegen til knutepunktet fra nord. Den går på rampe ned langs vestsiden av kollektivgata.
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På vestsiden av fv. 109 er det tre meter bred rabatt og tre meter bred gang- og sykkelveg forbi
stasjonsområdet til rundkjøring ved Grønli, men det er ikke videre forbindelse over rv. 110 på
vestsiden til rundkjøring Dammyr. Mellom rundkjøring Grønli og rundkjøring Dammyr er det videre på
vestsiden tre meter bred rabatt og tre meter bred gang- og sykkelveg som vil fungere som en
interngangveg i det nye utbyggingsområdet ved Grønli.
Fra rundkjøring ved Dammyr til St. Croixkrysset er det tosidig gang- og sykkelveg med bredde fem
meter (rabattbredde tre meter) nord for rv. 110 og bredde tre meter (rabattbredde 1,5 meter) sør for rv.
110. Gang- og sykkelvegen sør for rv. 110 blir atkomst fra/til Grønli til/fra parkeringshuset i
Apenesfjellet samt videre atkomst til/fra St. Croix og sørlige deler av sentrum.
7.4.2.4 Konstruksjoner
Behovet for konstruksjoner er til dels beskrevet i de tre foregående kapitler samt 7.2.2.5. Tabell 7-9
angir de konstruksjoner som har fått eget K-nummer. I tillegg vil det være enkelte støttemurer som
ikke er tegnet ut i detalj.
Tabell 7-9: Oversikt konstruksjoner for vegalternativ 2 (kombinert med banealternativ 6b)
K-nr. K-navn
Type
Kort beskrivelse
705

Simo

Undergang

Gang- og sykkelvegkulvert langs rv. 110, tilsvarende som
vegalternativ 1, se tabell 7-8

710

Onsøyveien

Undergang

Kulvert hvor Onsøyveien krysser under rv. 110, tilsvarende som
vegalternativ 1, se tabell 7-8

716

Veumveien

Undergang

721

Holmegata

Overgangsbru

Gang- og sykkelvegkulvert under rv. 110, rett øst for Vestre
gravlund. Tilsvarende som vegalternativ 1, se tabell 7-8

Gang- og sykkelvegbru fra Vestre gravlund til Frydenberg.
Krysser gang- og sykkelveg og Holmegata. Lengde 157 m,
bredde 5,9 m

727

Bakerikroken

Undergang

Gang- og sykkelvegsystem. Undergang under rv. 110 og
jernbanen. Lengde 162 m, bredde 11,6 m
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Kort beskrivelse

Tunnelportaler Valkyriegata, samt støttemur langs gangveg.
Lengde 25 m

742

SteffensBetongtunnel
jordet

Portal/trau for rv. 110. Glemmengata går over. Peleplate i
fortsettelsen av kulvert. Lengde 332 m

746

Glemmen

Overgangsbru

G/S-system. Knutepunkt for tre gang- og sykkelveger over
rundkjøring ved Glemmen vgs. Ramper i stål, indre sirkulær
konstruksjon i betong

761

Stubben

Overgangsbru

Gang- og sykkelvegbru som krysser over rv. 110 ved ny stasjon
på Grønli. Lengde 72 m, bredde 5,9 m

InterCity-prosjektet
Østfoldbanen

K-nr.

K-navn

Type

770

Brochs
gate

Overgangsbru

Dobbeltspor Seut–Rolvsøy
Rv. 110 Simo–St. Croix
Teknisk hovedplan

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

132 av 206
ICP-16-A-25037
02A
25.03.2019

Kort beskrivelse

Gang- og sykkelvegsystem. Knutepunkt for tre gang- og
sykkelveger, over rundkjøring hvor rv. 110 møter fv. 109 ved
Brochs gate. Ramper i stål, indre sirkulær konstruksjon i betong

781

St. Croix

Undergang

Gang- og sykkelvegsystem går i dette alternativet under
rundkjøringen ved St. Croix. Det er da behov for en vanntett
løsning med bunnplate og vegger under helle konstruksjonen.

7.4.2.5 Bergtunneler og ingeniørgeologiske tiltak
For bergtunneler og ingeniørgeologiske tiltak er forholdene for dette alternativet tilsvarende som for
alternativ 6b + 1, se kap. 7.3.1.5 og 7.3.2.5.
Vegalternativ 2 innebærer at eksisterende vegtunnel strosses ut til T9,5 profil, først og fremst ved å
foreta sprengning/pigging i sålen. Nytt tunnelløp for nord-/vestgående trafikk etableres der eksisterende jernbanetunnel ligger. Dette innebærer strossing (utvidelse) av jernbanetunnelen både i side og
høyde. Det må påregnes å skyte relativt små salver, med fortløpende rensk og bergsikring. Bergkvaliteten i St. Hansfjellet er imidlertid forventet å være god, slik at det vil ikke bli problematisk å
opprettholde tilfredsstillende stabilitetsforhold i berget underveis i dette arbeidet.
7.4.2.6 Geotekniske tiltak
Geotekniske tiltak for vegalternativ 2 er sammenfallende med det som er beskrevet for vegalternativ 1,
kapittel 7.3.2.6, for delstrekningene Simo–Veumveien, fv. 109 Grønli og Grønli–St. Croix.
Forskjellen for vegalternativ 2 ligger i løsning for strekningen som omfatter rv. 110 fra Veumveien til
Grønli. Vegalternativ 2 fra Veumveien går i tunnel gjennom St. Hansfjellet, og ligger i en dyp trase slik
at den krysser under kollektivgata i dagens fv. 109 før den kommer opp til rundkjøring i omlagt fv. 109
ved Grønlifjellet.
Veumveien–St. Hansfjellet
Fra rundkjøring ved Veumveien stiger traseen og blir liggende i høyde med dagens veg frem til St.
Hansfjellet. Ved rundkjøringen er det stor dybde til berg, men berget stiger raskt og traseen blir
liggende på berg / i bergskjæring fra ca. profil 100 til ca. profil 200. Deretter er det en dyprenne med
leire frem mot St. Hansfjellet.
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Øst for Veumveien etableres en gang- og sykkelveg undergang, K727 Bakerikroken undergang.
Denne går under både veg og bane. Undergangen bygges i to etapper, etappe 1 under ny bane og
etappe 2 under fremtidig veg.
Etappe 1 har en ca. 50 meter lang spuntet byggegrop, med tverrspunt i en ende. Bredde er ca. 16
meter. Inntil seks meter utgraving, vurdert til å ikke innebære skjæring ned i berg under spunt. Kalksementstabilisering innenfor spunt. Vanntett byggegrop, enkle tiltak (fett i spuntlåser og spunt i lås).
Etappe 2 har 120 meter lang strekning med delvis behov for spuntet byggegrop for gang- og
sykkelvegkulvert under fremtidig veg. På omtrent halvparten av strekningen er det grunt til berg.
Behov for inntil ca. fem meter utgraving innenfor spunt. Byggegropa blir 16 meter bred, og går delvis
ned i berg. Kalksementstabilisering mellom spunter. Vanntett byggegrop, inkludert tetting ved spuntfot
og injeksjonsskjerm. dvs. tyngre vanntetting.
Det er foreløpig ikke vurdert andre geotekniske tiltak på strekningen.
Grønli–St. Croix
Vegen etableres i vanntett kulvert/trau, K742 Steffensjordet betongtunnel, fra St. Hansfjellet frem til
den har passert kollektivgata. Kulvert/trau fundamenteres direkte på berg fra St. Hansfjellet og
pelefundamenteres til berg etter hvert som berget faller av. Veg i dagen, fra ca. kollektivgate og frem
til rundkjøring, legges på pelefundamentert betongplate.
Fra St. Hansfjellet ligger kulverten i bergskjæring. Etter hvert faller berget og det etableres vanntett
spuntavstivet byggegrop. Lengde spuntgrop blir ca. 160 meter. Bredde varierer, ca. 40–50 meter.
Gravedybde 4–6 meter. Underkant kulvert ligger i det alt vesentligste ved eller over berg. Det
forutsettes innvendig avstiving, og kalksementstabilisering mellom spuntvegger. Der spunt føres til
berg benyttes fotbolter. Det er antatt noe bruk av spuntfotdrager og injeksjonsskjerm i berg for tetting.
Vegalternativ 2 (og 3) fører gang- og sykkelveger ned under rundkjøringen på St. Croix. Det er
forutsatt spuntavstivet byggegrop med kalksementstabilisering for etablering av dette. Prinsipper som
for øvrige spuntgroper. Spunten føres trolig ikke til berg.
7.4.2.7 Vann og avløp
Se beskrivelse i kap. 7.2.1.11 Felles for alle alternativer, Vann, avløp og fjernvarme.
Omlegginger
Over- og spillvannsledninger legges om ved St. Croix-krysset.
Nyanlegg
Overvann fra Veumveien-krysset pumpes til
nærmeste overvannsledninger og veg/terreng
nedstrøms rundkjøringen heves for å sikre
rundkjøringen mot flom. Ved St. Croix-krysset
pumpes overvann fra undergang og deler av
ramper.
7.4.2.8 Støy
I tillegg til støyskjermer som er felles for alle
alternativer (se kap. 7.2.5) er det lagt til grunn
skjermer ved Grønli som vist i figur 7–41.
7.4.3 Knutepunkt
Figur 7–42 viser knutepunktet for alternativ 6b + 2.
Reisetorget ligger noe høyere enn for alternativ
6b + 1, og rv. 110 ligger delvis åpen forbi stasjonen.
Alternativ 6b + 2 har, for å få nok frihøyde til å få
kollektivtraseen over rv. 110, også fått en noe annen
geometri enn øvrige alternativer, og kollektivtraseen Figur 7–41: Foreslåtte støyskjermer på
ned til krysset ved Damstredet har en annen
Grønli for vegalternativ 2 (m.o.t. = meter over
utforming enn øvrige alternativer.
terreng)
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Ny rv. 110 vil ligge mellom stasjonen og sentrum, og påvirker knutepunktets utforming. Siden størstedelen av rv. 110 også blir liggende under lokk blir det god tilknytning for myke trafikanter mellom
sentrum og stasjonen. Bygningsstrukturen og byrommene ved stasjonen får imidlertid sterkere
begrensinger med nærhet til riksvegen. Likeledes vil knutepunktsarealene mellom sentrumsgatene og
lokk over rv. 110 bli noe brattere.
Hovedforskjellen ellers er at HC-parkering, korttidsparkering, «kiss-and-ride» og til dels sykkelparkering er konsentrert oppå veglokket over rv. 110. Dette området antas å forbli ubebygd og ligger
tett på stasjonsområdet, og er derfor en god plassering av knutepunktsfunksjoner.
Forholdet til byrom og bystruktur er nærmere beskrevet og vurdert i fagnotat byutvikling Fredrikstad
[46].

Figur 7–42: Knutepunkt for alternativ 6b + 2
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Banealternativ 6b og vegalternativ 3

Figur 7–43 viser en geografisk oversikt over alternativ 6b + 3.

Figur 7–43: Alternativ 6b + 3

7.5.1 Banealternativ 6b Seut–Kiæråsen
Generelt planlegges infrastruktur for jernbane i dette alternativet med de samme forutsetninger og
løsninger som beskrevet under kapittel 7.2.1. For området Veumveien til St. Hansfjellet vil traseen i
hovedsak være slik som for alternativ 6b + 1, men uten tilpassingen til tunnelen under Frydenbergfjellet.

7.5.2

Vegalternativ 3 (koblet med banealternativ 6b)

7.5.2.1 Simo–Veumveien
Både hovedveg, sekundærveger og gang- og sykkelveger har lik utforming som for alternativ 6b + 2
på denne strekningen, se beskrivelse under kap. 7.4.2.1.
7.5.2.2

Veumveien–Grønli

Hovedveg
Figur 7–44 viser plan- og profiltegning for vegalternativet. Landskapsendringene knyttet til vegtraseen
blir de samme som for alternativ 6b + 2 fra Veumveien til St. Hansfjellet. Den store forskjellen mellom
disse to alternativene er knyttet til partiet mellom St. Hansfjellet og Grønlifjell. Her føres rv. 110 opp
høyere i terrenget slik at den går i åpen trase uten lokk langs størstedelen av stasjonsområdet.
Løsningen i 6b + 3 medfører noe mindre oppfylling ved Steffensjordet og en plankryssing av rv. 110
for gang-, sykkel- og kollektivtrafikk.
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Også 6b + 3 har en lokkløsning ved Glemmengata som sikrer planfri kryssing, og også i dette
alternativet er det reisetorgatkomst fra lokket og ned til plattformene i dette området.
Det legges vekt på at hovedvegsystemet i byen gis et mest mulig gatepreg innenfor den ramme som
kan gis innenfor valgt trafikkløsning. For rv. 110 der vegalternativ 3 har kryssing i plan med
kollektivgate og fotgjengerovergang er det en forutsetning at gatepreget vektlegges spesielt også i en
eventuell videre detaljering av dette alternativet.
Fra Veumveien går rv. 110 opp med 3 % stigning opp til nivå med eksisterende rv. 110 og videre i
bergtunnel gjennom St. Hansfjellet og under Glemmengata i betongtunnel. Vegtunnelen har to løp
med T9,5-profil (i berg) og er totalt ca. 260 meter lang. Eksisterende vegtunnel er forutsatt utvidet til
T9,5 profil. Det nye tunnelløpet etableres nord for eksisterende vegtunnel der hvor dagens
jernbanetunnel går.
Rv. 110 kommer ut i øst, krysser kollektivgata i plan med lysregulering og kobles til fv. 109 i en ny
rundkjøring ved Grønli. Maksimal stigning i dagsonen er 1,5 %. Rundkjøringen ved Grønli har filterfelt
for trafikk fra sør mot nord/fv. 109.

Figur 7–44: Plan- og profiltegning for alternativ 6b + 3 fra Veumveien til Grønli
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Figur 7–45: Stasjonsområdet ved delen under lokk, alternativ 6b + 3
Tunnelen har maksimalt fall på 2,5 % som vist på figur 7–44 og lavpunktet ligger øst for
Glemmengata. Det forutsettes at overvann fra tunnelen får selvfall ut fra tunnelen, men det må
etableres nødvendig sedimentasjonsbasseng/oljeutskiller for tunnelvaskevann/beredskapsvann før
videre utslipp til VA-system i området.
Det er etablert stopplommer i dagsonene øst og vest for tunnelen som har totallengder på
10 + 20 + 10 = 40 meter ut ifra tilpasning til stedlige forhold, noe som er akseptert av Statens
vegvesen i denne planfasen.
Ved Frydenberg har rv. 110 direkte av-/påkjøring til teknisk bygg for jernbanen. Det må vurderes om
det skal etableres vegbommer for å hindre uønsket trafikk til plassen ved teknisk bygg.
Det er lagt til rette for trafikkstyring for tunnelen med trafikkveksling over midtdeler i dagsonene øst og
vest for tunnelen. Det er ikke avklart om trafikkstyringen skal utføres helautomatisk eller om den må
delvis utføres manuelt ved vedlikehold av tunnelen.
Teknisk bygg for vegtunnelen er planlagt over tunnelløpene ved Hancobygget med atkomst fra
Glemmengata. I dette området skal vegtunnelen etableres i betongtunneler og plassering/bygging av
teknisk bygg må koordineres med faseplaner for utbygging av betongtunnelene.
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Figur 7–46: Stasjonsområdet ved delen uten lokk, alternativ 6b + 3

Gang- og sykkelveger
Det er tosidig gang- og sykkelveg langs traseen, nord for jernbanen og sør for rv. 110 fra Veumveien
til St. Hansfjellet. Videre gang- og sykkelveg går rundt St. Hansfjellet langs Glemmengata, gjennom
stasjonsområdet, over kollektivgata og over fv. 109 til Grønlifjellet.
Øst for rundkjøringen i Veumveien er det planlagt gang- og sykkelvegkryssing i kulvert under
jernbanen og rv. 110. Løsning for kryssing under jernbanen skal optimaliseres i neste planfase når
lengden for jernbanebruene over Veumveien er endelig avklart. Sporløsning for banealternativ 6b
tilsvarende som banealternativ 2a vil gi mulighet for lengre jernbanebruer og plass til gang- og
sykkelveg langs Veumveien under jernbanebruene. Da kan eventuelt gang- og sykkelvegkulvert øst
for Veumveien under jernbanen utgå.
Vest for St. Hansfjellet er det planlagt gang- og sykkelvegkryssing over tunnelportalene for rv. 110 og
jernbanen til/fra Glemmengata.
Det er planlagt en gang- og sykkelveg i forlengelsen av Steffens vei som krysser over betongtunnelene for rv. 110 og stasjonsområdet på ca. kote 15 og har forbindelse med den gjennomgående
gang- og sykkelvegen øst vest på stasjonsområdet. Denne gang- og sykkelvegen blir en viktig
forbindelse fra/til sentrum og mot Traraveien/Fredrikstadmarka.
7.5.2.3

Grønli–St. Croix

Hovedveger
Hovedvegen på denne strekningen er lik alternativ 6b + 2, se figur 7–39 og kap. 7.4.2.3.
Kollektivgate
Kollektivgata har direkte på-/avkjøring i nord i rundkjøringen ved Glemmen videregående skole og har
tilknytning til Damstredet med et nytt kryss. Fra Damstredet er det direkte forbindelse til Gunnar
Nilsens gate som "bussgata" i sentrum. Kollektivgata har maks. stigning/fall på 3 % i dette alternativet
og har en oppstillingsplass for buss i hver retning over jernbanen og tre sagtannoppstillingsplasser i
hver retning nord for jernbanen. Det er planlagt plass for «buss for tog» på området for
korttidsparkering. Ved oppstillingsplassene for busser har hver kjøreretning tilstrekkelig bredde for å
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sikre at busser kan passere hverandre og midtdeler på to meter for å sikre trygge gangkryssinger.
Stoppsikt ved gangkryssingene er også vurdert i forhold til oppstillingsplassene for bussene.
Kollektivgata krysser rv. 110 i plan med lysregulering. Oppstilling for nærmeste buss må ha tilstrekkelig avstand til kryssingen slik at bussene kan detekteres før kryssing av riksvegen. Det er også lysregulert fotgjengerkryssing av firefelts veg her som vil være avgjørende for kapasiteten på rv. 110 i
området. Videre mot sentrum føres kollektivgata langs Glemmen kirkegård, slik som for 6b + 1 og
2a + 1.

Figur 7–47: Stasjonsområdet med kollektivgate, alternativ 6b + 3
Gang- og sykkelveger
Gang- og sykkelveger for denne strekningen har lik utforming som strekningen på alternativ 6b + 2,
bortsett fra fotgjengerkryssing av firefelts rv. 110 som beskrevet i kapittelet for kollektivgate. I tillegg er
det ikke er planlagt langsgående gang- og sykkelveg vest for rv. 110 fra rundkjøringen ved Glemmen
til rundkjøringen ved Grønli. Her er det en atkomstveg til korttidsparkeringen som også kan benyttes
av gående/syklende.
7.5.2.4 Konstruksjoner
Behovet for konstruksjoner i dette alternativet er tilsvarende som i alternativ 2, se kap. 7.4.2.4. Siden
rv. 110 for vegalternativ 3 ligger litt høyere i terrenget på Grønli er det antatt en plate fundamentert
med peler i dette alternativet.
7.5.2.5 Bergtunneler og ingeniørgeologiske tiltak
For bergtunneler og ingeniørgeologiske tiltak er forholdene for dette alternativet tilsvarende som for
alternativ 6b + 2, se kap. 7.4.2.5 på side 132.
7.5.2.6 Geotekniske tiltak
Geotekniske tiltak for vegalternativ 3 er sammenfallende med det som er beskrevet for vegalternativ 1,
kapittel 7.3.2.6, for delstrekningene Simo–Veumveien, fv. 109 Grønli og Grønli–St. Croix.
Forskjellen for vegalternativ 3 ligger også her i løsning for strekningen som omfatter rv. 110 fra Veumveien til Grønli. Vegalternativ 3 er likt vegalternativ 2 for strekningen Veumveien–St. Hansfjellet, se
kapittel 7.4.2.6. Etter tunnel gjennom St. Hansfjellet ligger imidlertid traseen for vegalternativ 3 høyere
i terrenget. Ny rv. 110 møter derfor kollektivgata i dagens fv. 109 i plan. Vegalternativ 3 kobler seg til
omlagt fv. 109 i rundkjøring ved Grønlifjellet.
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Fra St. Hansfjellet ligger veien i kulvert under Glemmengata før den går over i vanntett betongtrau
som strekker seg utover mot kollektivgata. Første del av vegen ligger i bergskjæring. Trauet
pelefundamenteres til berg etter hvert som berget faller av. Veg i dagen frem mot rundkjøringen
legges på pelefundamentert betongplate.
Betongtrauet må etableres i spuntavstivet, vanntett byggegrop. Lengde byggegrop er ca. 160 meter
med noe varierende bredde, snitt ca. 26 meter. Gravedybde er 2–4 meter. Underkant trau er i det
vesentligste ved eller (godt) over berg. Det forutsettes tetting ved spuntfot og moderat omfang av
injeksjonsskjerm i berg.
7.5.2.7 Vann og avløp
Se beskrivelse i kap. 7.2.1.11 Felles for alle alternativer, Vann, avløp og fjernvarme.
Omlegginger
Ved St. Croix-krysset omlegges overvann- og spillvannsledninger.
Nyanlegg
Overvann fra Veumveien-krysset pumpes til nærmeste overvannsledninger og veg/terreng nedstrøms
rundkjøringen heves for å sikre rundkjøringen mot flom. Ved St. Croix-krysset pumpes overvann fra
undergang og deler av ramper.
7.5.2.8 Støy
I tillegg til støyskjermer som er felles for alle alternativer (se kap. 7.2.5) er det lagt til grunn skjermer
ved Grønli som vist i figur 7–48.

Figur 7–48: Foreslåtte støyskjermer på Grønli for vegalternativ 3 (m.o.t. = meter over terreng)

7.5.3 Knutepunkt
Figur 7–49 viser knutepunktet for alternativ 6b + 3. I dette alternativet ligger rv. 110 åpen forbi
stasjonen. Denne løsningen medfører at kollektivtrafikk, gående og syklende må krysse rv. 110 i plan.
Alle knutepunktsfunksjonene er derfor plassert på stasjonssiden av rv. 110 (dvs. ikke mot sentrum).
Dette gjør at området ved Hassingen (avgrenset av ny stasjon, ny trase for fv. 109 og ny kollektivgate
forbi Glemmen videregående skole) er avsatt til parkering, sykkelparkering osv. i større grad enn for
øvrige alternativer.
Det forutsettes at hovedvegsystemet i byen gis et mest mulig gatepreg innenfor valgt trafikkløsning.
For rv. 110 der 6b + 3 har kryssing i plan med kollektivgate og fotgjengerovergang er det en
forutsetning at gatepreget vektlegges spesielt.
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Med rv. 110 mellom stasjonen og eksisterende sentrum vil knutepunktet påvirkes i utforming og formål. Høydeforskjellen mellom stasjonens reisetorg og sentrum blir i hovedsak som alternativ 6b + 1.
Forholdet til byrom og bystruktur er nærmere beskrevet og vurdert i fagnotat byutvikling Fredrikstad
[46].

Figur 7–49: Knutepunkt for alternativ 6b + 3
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Banealternativ 2a og vegalternativ 1

Figur 7–50 viser en geografisk oversikt over alternativ 2a + 1.

Figur 7–50: Alternativ 2a + 1

7.6.1 Banealternativ 2a Seut–Kiæråsen
Generelt planlegges infrastruktur for jernbane i dette alternativet med de samme forutsetninger og
løsninger som beskrevet under kapittel 7.2.1. Spesielle forhold og tilpassinger er beskrevet i det
etterfølgende.
7.6.1.1 Trasebeskrivelse
Banealternativer er like mellom Simo og Veumveien, se bekrivelsen i kapittel 7.2.1.
Fra Veumveien til St. Hansfjellet føres jernbanetraseen litt lengere sør enn for alternativ 6b, og
tilpasningen til stasjonsområdet på ca. kote fem medfører noe annen terrengtilpassing ved
Glemmengate/Traraveien/St. Hansfjellet enn 6b-alternativene.
Fra St. Hansfjellet til Grønlifjellet ligger stasjonsområdet høyere og lengre mot sør. Spor 1 (det søndre
sporet) ligger der eksisterende spor ligger i dag, men vesentlig lavere. Dette medfører at lokket over
stasjonen får vanskeligere terrengtilpassing mot sideterrenget på begge sider av stasjonen.
Alternativ 2a + 1 har en sportrase som åpner opp for å ha bebyggelse mellom Freskoveien og
stasjonsområdet, enten som ny bebyggelse som vist i tegningsgrunnlaget eller eventuelt ved å bevare
noe av den eksisterende bebyggelsen.
7.6.1.2 Sporgeometri og overbygning
På samme måte som banealternativ 6b legges 2a på lettfylling langs Merkurbanen. Videre inn mot
stasjonsområdet er banealternativ 2a lagt lenger sør og høyere i terrenget enn banealternativ 6b. Pga.
justert horisontalgeometri over Veumveien er rettlinjepartiet langt nok til å få plass til en sporsløyfe ved
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Merkurbanen. Det medfører at banealternativ 2a har de ytterste sporsløyfene plassert nærmere ny
Fredrikstad stasjon. Plattformene blir liggende helt inntil tunnelpåhugg for St. Hansfjellet. Sporgeometrien blir liggende ca. 20–25 meter lenger sør enn banealternativ 6b. Dette medfører blant
annet økt nærføring til eksisterende bane, da nytt spor 1 ligger i horisontallinjen til dagens bane ved
Frydenberg, og under dagens bane i St. Hansfjellet. I stasjonsområdet vil SOK ligge på ca. kote 4,5
med et fall fra A til B-ende på 2,5 ‰. Det henvises for øvrig til kapittel 7.2.1.1 og tabell 7-2.

7.6.1.3 Øvrige jernbanetekniske fag
For øvrige jernbanetekniske fag er det ingen endringer utover beskrivelse i 7.2.1 Felles for alle
alternativer, Se kapittel 5.4.2 for generelle forutsetninger.
7.6.1.4 Konstruksjoner
Konstruksjonene på denne strekningen er i hovedsak lik i alle alternativer (jf. kapittel 7.2.1.8).
Alternativ 2a ligger noe høyere i terrenget enn 6b, dette fører til at de vanntette konstruksjonene vil
være litt mindre utsatt for oppdrift. Ny Fredrikstad stasjon må bygges i to deler da deler av trauet ligger
under eksisterende spor. I området under Glemmengata er det tak over trauet. Her må lokket 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.
Tabell 7-10 angir de konstruksjonene som er identifisert på strekningen. I tillegg vil det være enkelte
støttemurer som ikke er tegnet ut i detalj.
Tabell 7-10: Konstruksjoner for banealternativ 2a mellom Seut og Kiæråsen
K-nr. K-navn
Type
Kort beskrivelse
Kulvert i linjen. To spor over. Lengde 20,8 m, bredde 15,8
130
Onsøyveien
Undergang
m. Tilsvarende som for alt. 6b, se tabell 7-7
Jernbanebru over Veumveien. To separate bruer som går
140
Veumveien
Jernbanebru sammen, lengde 88 m Tilsvarende som for alt. 6b, se tabell
7-7

145

Bakerikroken

Støttemur

Støttemur langs banene

150

Frydenberg

Trau/portal

Vanntett betongtrau på Frydenberg, før jernbanen går inn i
tunnel gjennom St. Hansfjellet. Tak på søyler i enden mot
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Kort beskrivelse
påhugg, hvor gang- og sykkelveg fra Valkyriegata krysser
over. Lengde 147 m, bredde 44-53 m

Ny Fredrikstad
Stasjon
stasjon

Vanntett trau for stasjonsområdet på Grønli, delvis med lokk
for å ivareta overliggende stasjonsbygg og passerende
veger. Lengde 402 m. Bredde varierer. SOK ca. kote 4,5
180

Bydalen

Betongtunnel

Betongtunnel koblet mot fjelltunnel i begge ender: Lengde
63 m. Tilsvarende som for alt. 6b, se tabell 7-7

7.6.1.5 Bergtunneler og ingeniørgeologiske tiltak
Gjennom St. Hansfjellet blir det etablert to enkeltsportunneler og ett mellomliggende dobbeltsportunnelløp, som for alternativ 6b. Siden alternativ 2a ligger noe lenger sør vil det søndre enkeltsporløpet gå i samme trase som eksisterende jernbanetunnel. Dette innebærer en utstrossing av
eksisterende jernbanetunnel.
Dobbeltsportunnelen vil få en utsprengt høyde i senter på 9 meter over skinneoverkant, mens
tilsvarende høyde i enkeltsportunnelene blir ca. 7 meter. Bergoverdekningen vil bli ned mot 5 meter i
påhuggene, og øke til ca. 16 meter midt inne i St. Hansfjellet.
Bredden på bergstabbene mellom tunnelløpene i St. Hansfjellet er, som for 6b, teoretisk satt til ca. 7
meter. Forutsatt at tunnelløpene sprenges ut i ulik takt (noe som muliggjør ensidig sikring av vegg i ett
løp før naboløpet sprenges ut), vurderes dette som tilstrekkelig bredde på bergstabbene.
Tunnelinnslaget i Grønlifjellet vil, som ved St. Hansfjellet, bli etablert med to enkeltsportunneler og et
mellomliggende dobbeltsportunnelløp. Bergstabben mellom tunnelløpene vil ha en bredde på 6-7
meter ved påhugget, og smalner inn, noe raskere enn 6b, til ca. 4 meter 70-80 meter inn i tunnelen.
Det blir her anlagt en overgang til to dobbeltsportunneler, som raskt smalner inn til to enkeltsportunneler. Den mellomliggende bergstabben i dette området er i begynnelsen ganske smal (ca. 4
meter), men øker raskt til mer enn 10 meters bredde.
Ellers gjelder det samme som for 6b. Se også kap. 7.2.1.9.

7.6.1.6 Geotekniske tiltak
Prinsipielle løsninger for geoteknikk er de samme som beskrevet for banealternativ 6b i kapittel
7.2.1.10. Byggegroper for K150 Frydenberg trau, K500 Nye Fredrikstad stasjon og K180 Bydalen
betongtunnel får alle redusert omfang av kalksementstabilisering siden alternativet ligger høyere enn
banealternativ 6b. Spunt reduseres i totalt antall kvadratmeter, og spunten blir ikke like kraftig. Alt
dette samtidig som forskjeller i maksimale gravedybder ikke nødvendigvis endres vesentlig annet enn
i gjennomsnitt. Beskrivelse i kapittel 7.2.1.10 anses derfor å være dekkende.
7.6.1.7 Vann og avløp
Ingen endringer utover beskrivelsen som er felles for alle alternativer i kap. 7.2.1.11.
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7.6.1.8 Støy
Se generell beskrivelse i kap. 7.2.5 på side 93.
7.6.2
7.6.2.1

Vegalternativ 1 (koblet med banealternativ 2a)
Simo–Veumveien

Hovedveger
Hovedvegen på denne strekningen er lik med strekningen for alternativ 6b + 1 (se kap. 7.3.2.1) med
unntak av at rundkjøringen ved Veumveien i dette alternativet ligger litt høyere (ca. kote 2,4) og
rv. 110 har helning 2,7 % mot rundkjøringen.
Sekundærveger
Onsøyveien og Veumveien har lik utforming som for alternativ 6b + 1 (se kap. 7.3.2.1), men
Veumveien senkes mindre i dette alternativet.
Gang- og sykkelveger
Gang- og sykkelveger mellom Simo og Veumveien har lik utforming som alternativ 6b + 1 på
strekningen (se kap. 7.3.2.1) med unntak av at gang- og sykkelvegskulvert ved Veumveien i dette
alternativet ligger litt høyere fordi også rv. 110 og rundkjøringen ved Veumveien ligger litt høyere.
7.6.2.2

Veumveien–Grønli

Hovedveg
Hovedvegen på denne strekningen er i hovedtrekk lik med strekningen for alternativ 6b + 1, se kap.
7.3.2.2. Vegtunnelen under Brattliparken har litt annen helning og lavpunktet er flyttet litt fordi ny
jernbane ligger høyere og lengre sør i dette alternativet.
Gang- og sykkelveger
Gang- og sykkelvegene mellom Veumveien og Grønli er i hovedtrekk like de beskrevet under
alternativ 6b + 1 (se kap. 7.3.2.3), men de har litt andre høyder og plassering fordi ny jernbane ligger
høyere og lengre sør i dette alternativet.

Figur 7–51: Stasjonsområdet for alternativ 2a + 1, åpent område
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Figur 7–52: Stasjonsområdet, overdekket område, alternativ 2a + 1

7.6.2.3

Grønli–St. Croix

Hovedveg
Figur 7–53 viser plan- og profiltegning av vegalternativ 1 mellom Grønli og St. Croix. Hovedvegen på
denne strekningen er i hovedtrekk lik med strekningen for alternativ 6b + 1, se kap. 7.3.2.3. Rv. 110
har litt annen helning over jernbanen (maks. stigning/fall 3,2 %) fordi ny jernbane ligger høyere og
lengre sør i dette alternativet.
Kollektivgate
Kollektivgata i dette alternativet er i hovedtrekk lik med løsningen for alternativ 6b + 1 (se kap.
7.3.2.3), men ligger her vesentlig høyere med stigning 4 %. Dette siden ny jernbane ligger høyere og
lengre sør i dette alternativet.
Gang- og sykkelveger
Gang- og sykkelvegene på denne strekningen er i hovedtrekk like med strekningen for alternativ
6b + 1 (se kap. 7.3.2.3), men har litt andre høyder og plassering fordi ny jernbane ligger høyere og
lengre sør i dette alternativet.
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Figur 7–53: Plan og profiltegning for rv. 110 vegalternativ 1 (+ bane 2a) fra Grønli til St. Croix
7.6.2.4 Konstruksjoner
Vegalternativ 1 kombinert med bane 2a har de samme konstruksjonene som er beskrevet under
vegalternativ 1 + bane 6b. Utførelsen vil naturlig nok bli noe forskjellig grunnet tilpasning til ulike
banealternativer, men disse forskjellene er små. Se oversikt i tabell 7-8 på side 115 for gjennomgang
av konstruksjoner for vegalternativ 1.
7.6.2.5 Bergtunneler og ingeniørgeologiske tiltak
Vurderingene blir tilsvarende som for vegalt. 1 beskrevet under alternativ 6b + 1, se kap. 7.3.2.5.
7.6.2.6 Geotekniske tiltak
Vurderingene blir tilsvarende som for vegalt. 1 beskrevet under alternativ 6b + 1, se kap. 7.3.2.6.
7.6.2.7 Vann og avløp
Se beskrivelse i kap. 7.2.1.11 Felles for alle alternativer, Vann, avløp og fjernvarme. For andre
omlegginger og nyanlegg er dette tilsvarende som for vegalternativ 1 kombinert med 6b, se kap.
7.4.2.7.
7.6.2.8 Støy
Støyløsninger for vegalternativ 1 er beskrevet under alternativ 6b + 1, se avsnitt 7.3.2.8 på side 121.

7.6.3 Knutepunkt
Figur 7–54 viser knutepunktet for alternativ 2a + 1. Alternativet er i all hovedsak tilsvarende som for
alternativ 6b + 1, men banealternativ 2a ligger noe lengre sør, og det oppstår derfor mulighet for
bebyggelse mellom stasjonen og Freskoveien. Arealene mellom stasjonen og kirkegården ved
Steffensjordet blir tilsvarende mindre.
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Siden banealternativ 2a er høyre enn 6b har dette behov for noe mer oppfylling fra stasjonen og ned
mot kirkegården, noe som vil bli tydelig særlig langs kirkegården. Se ellers fagnotat byutvikling
Fredrikstad [46] for nærmere beskrivelse av forholdet til byrom og bystruktur.

Figur 7–54: Knutepunkt for alternativ 2a + 1
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Banealternativ 2a Kiæråsen–Rolvsøy

Generelt planlegges infrastruktur for jernbane i dette alternativet med de samme forutsetninger og
løsninger som beskrevet under kapittel 7.2.1. Spesielle forhold og tilpassinger er beskrevet i det
etterfølgende.

Figur 7–55: Alternativ 2a fra Kiæråsen til Rolvsøy
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7.7.1 Trasebeskrivelse
Alternativ 2a går i dobbeltsporet tunnel gjennom Kiæråsen, krysser Lislebyveien og kommer ut av tunnelen nord for eksisterende jernbane ved Idrettsveien. I dette området ligger den nye jernbanelinja
under dagens terreng. Det er fjelltunnel gjennom Kiæråsen. Mellom Sanengveien og Sæthersvei og til
tunnelpåhugget er det betongtunnel. Videre nordover stiger jernbanelinja gradvis og ligger i nivå med
dagens terreng omtrent der den krysser eksisterende jernbanespor ved gamle Lisleby stasjon. Der
jernbanelinja er nedsenket i terrenget er det støttemurer på begge sider (åpent betongtrau).
Videre nordover ligger den nye jernbanelinja langs østsiden av eksisterende jernbane, og krysser på
bru over Evjebekken og Evjebekkveien slik som i dag. Ved Hauge krysses eksisterende jernbane
igjen, før sporet går parallelt på vestsiden av eksisterende jernbane frem til Rolvsøy.
Svaneveien (gang- og sykkelveg) og Hans Nielsen Hauges vei (kjøreveg og gang- og sykkelveg) føres
i kulvert under banealternativet.

Figur 7–56: Alternativ 2a fra Kiæråsen mot Lisleby. Tunnel vist i rødt

Figur 7–57: Alternativ 2a fra Lisleby mot parsellslutt ved Rolvsøy. Her følger traseen dagens
jernbane. Ny fv. 109 er vist i figuren. Det er et eget prosjekt, og inngår ikke i dette arbeidet
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7.7.2 Sporgeometri og overbygning
Dobbeltsporet føres på vestsiden av eksisterende jernbane i en horisontalkurve i fjelltunnel i Kiæråsen
frem til sør for Lislebyveien. Deretter i betongkulvert, 167 meter, under vegen og litt nord for denne.
Etter tunnelåpningen føres dobbeltsporet i et 248 meter langt trau og videre i skjæring til Snippen.
Etter kurven er det en lengre rettlinje. På rettlinjen er de ytterste sporsløyfene til Fredrikstad stasjon.
For strekningen fra Kiæråsen til sør for Hauge er dimensjonerende hastighet lik 200 km/t, og fra og
med rettlinjen nord for Snippen er dimensjonerende hastighet lik 250 km/t.
For sporgeometriske detaljer for alternativet se kap 7.2.1.1
7.7.3 Øvrige jernbanetekniske fag
For øvrige jernbanetekniske fag er det ingen endringer utover beskrivelse i 7.2.1 Felles for alle
alternativer, se kapittel 5.4.2 for generelle forutsetninger.

7.7.4 Konstruksjoner
På denne strekningen er den største konstruksjonen en lengre vanntett betongtunel/traukonstruksjon
på Lisleby, der man kommer ut av fjellet. Total lengde på denne konstruksjonen er 415 meter, fordelt
på 167 meter lang betongtunnel og 248 meter langt trau. Ved Evjebekken er det en trespenns bru
med total lengde 93 meter som er fundamentert med peler til fjell. Denne bygges veldig tett på
eksisterende bane slik at spesielle sikringstiltak må gjøres under byggearbeidene.
Tabell 7-11 viser de konstruksjonene som er identifisert på strekningen. I tillegg vil det være behov for
enkelte støttemurer som ikke er tegnet ut i detalj.

Tabell 7-11: Oversikt konstruksjoner for banealternativ 2a
K-nr.
204

K-navn
Lislebyveien

Type
Støttemur

205

Lisleby

Trau/portal

206

Snippen

Undergang

Kort beskrivelse
Støttemurer i tilknytting til K205

Vanntett betongtunnel/trau ut av Kiæråsen og gjennom
Lisleby langs Lislebyveien. Portal der Lislebyveien
møter Lauritz Johnsens vei. 167 m med betongtunnel,
248 m trau
Undergang for gang- og sykkelveg
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K-navn

Type

208

Sletteveien

Pelet plate
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Kort beskrivelse

Pelet plate på mark. Lengde 285 m

210

Evjebekken

Jernbanebru

Jernbanebru for jernbanen over Evjebekken og Evjebekkveien ved Dikeveien handelsområde. Lengde 93 m

220

Svaneveien

Undergang

Vanntett undergang for gang- og sykkelvegsystem.
Total lengde 88 m
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230
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Kort beskrivelse

Vanntett undergang for gang- og sykkelvegsystem samt
lokalveg. Total lengde 214 m

7.7.5 Bergtunneler og ingeniørgeologiske tiltak
Tunnelen gjennom Kiæråsen går med tilfredsstillende bergoverdekning (10–20 meter). Den passerer
under østre del av steinbruddet på Kiæråsen. Dette er vurdert som lite problematisk i og med at
bergoverdekningen er antatt 20-25 meter. På hver side av steinbruddet er bergoverdekningen over
tunnelen oppe i 35-40 meter.
På de siste 400-450 meterene av tunnelen mot dagsonen ved Lisleby, blir bergoverdekningen gradvis
mindre, dels pga. fallende terreng og dels pga. tunnelstigningen. Tunnelpåhugget i nord er foreløpig
plassert slik at det blir en forventet bergoverdekning i påhugget på 6-7 meter. Det må påregnes tung
sikring der bergoverdekningen blir mindre enn 10 meter.

7.7.6 Geotekniske tiltak
Alternativet berører tre kvikkleiresoner, sonene 5-1, 5-2 og 5-3 beskrevet i områdestabilitetsrapport
[20] . En sone er klassifisert som lav faregrad og to soner er klassifisert som middels faregrad. De to
sistnevnte ligger på hver sin side langs Evjebekken, og strekker seg ut på begge sider av planområdet. Det er foreløpig ikke utført stabilitetsberegninger for sonene. For å tilfredsstille krav til
sikkerhet for ny bane er det likevel forutsatt at det må utføres stabilitetsforbedringer i sonene med
kalksementstabilisering. Mengder er anslått. Det vil være behov for nærmere utredning av disse
sonene i det videre arbeidet.
Ved tunnelpåhugget mot Kiæråsen blir gravedybder rundt sju til åtte meter på det dypeste, delvis med
uttak av berg. Ny bane legges i vanntett betongtrau, K205 Lisleby portal/trau, som etableres innenfor
vanntett spuntavstivet byggegrop. Det er forutsatt innvendig avstiving av spunten. Spunt som føres til
berg forankres med fotbolter. Der spuntfot frilegges ved graving etableres spuntfotdrager for tetting og
sikring. Injeksjonsskjerm i berg etableres for vanntetting. Grunnen forsterkes med kalksementpeler
mellom spuntveggene. Konstruksjonen fundamenteres på berg eller peler til berg.
For strekningen videre fremover til Rolvsøy er det generelt forutsatt kalksementstabilisering under ny
banefylling, både for sikring av stabilitet og reduksjon av setninger. På en strekning før Evjebekken
legges banefyllinga på betongplate pelefundamentert til berg. Dette gjelder et område hvor et tidligere
dalsøkk er gjenfylt med søppel. Bru over bekkedalen fundamenteres på peler til berg.
Fra ca. profil 96,2 blir ny bane liggende tett inntil dagens bane. Stabilitet for dagens bane må
ivaretas/forbedres i anleggsperioden. Det er forutsatt at det etableres spunt og kalksementpeler mot
dagens bane på den siden hvor det utføres anleggsarbeider for ny bane. Stabilitet av dagens bane, i
retning bort fra nytt spor, kan påvirkes av anleggsarbeidene. Det er derfor forutsatt at stabilitet for
dagens bane må forbedres på begge sider. På den siden av dagens bane som vender bort fra nye
spor er det forutsatt motfylling. Motfyllingen er forutsatt med høye 1–1,5 meter og bredde ca. 10
meter.
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På strekningen etableres til sammen tre underganger, se kap. 7.7.4. For samtlige etableres vanntette
konstruksjoner innenfor vanntett spuntavstivet byggegrop. Hovedprinsipper for etablering av
byggegropene er gitt i kapittel 1.1.1 på side 67 . Her nevnes spesielt at undergang i Hans Nielsen
Hauges vei er forutsatt etablert i et sommerbrudd. Det er forutsatt at den delen av ny kulvert som
midlertidig blir liggende under dagens bane støpes ferdig og kjøres inn. Av tidshensyn er det forutsatt
at byggegrop under dagens bane etableres ved bruk av jetpeler (betongpel støpt ut i bakken uten
behov for tradisjonell graving). Jetpelene installeres gjennom dagens banefylling, enten på natt eller i
korte bruddperioder. Dette gjøres før sommerbruddet hvor kulverten skal installeres.

7.7.7 Vann og avløp
Det er behov for omlegging av to fellesavløp kryssinger ved Lisleby, henholdsvis fra Idrettsveien og
Emil Holtersveg. Disse samles til en kryssing fra Emil Holtersveg og legges om hele veien ned til
overløp ved Tomteveien, tiltak 8, se kap. 7.2.1.11 Vann, avløp og fjernvarme / figur 7–5.

7.7.8 Vegomlegginger
Lislebyveien må heves over betongportalen for jernbanetunnelen, se figur 7–58. Vegen heves ca. fire
meter over eksisterende terreng og får helninger på ca. 5,5 %. Hevingen medfører at Idrettsveien og
Laurits Johnsens vei mister sin direkte tilknytning til Lislebyveien og det må lages ramper/trapper for
gang- og sykkeltilknytninger. Tomteveien kobles til Lislebyveien når eksisterende jernbane fjernes (se
tegning ICP-16-D-11640).

Lislebyveien

Figur 7–58: I banealternativ 2a heves Lislebyveien over jernbaneportalen. Det er tosidig
støyskjermer langs banen ut fra tunnelen
Ved Snippen planlegges det gang- og sykkelkulvert under jernbanen med ramper langs Dr. Opsands
vei og Stasjonsveien, i tillegg er det planlagt trapp mot Snippen (se tegning ICP-16-D-11640).
Ved Svaneveien planlegges det gang- og sykkelkulvert under jernbanen med ramper på øst- og vest
siden (se tegning ICP-16-D-11660). På østsiden er det planlagt trapp i tillegg til rampe for gående.
Ved Hans Nielsen Hauges vei er det planlagt kulvert for tofelts veg i tillegg til parallell gang- og
sykkelveg under jernbanen. Kjørevegen har helning på maks. 8 %, mens parallell gang- og sykkelveg
har helning på maksimum 5,6 %, dvs. at gang- og sykkelvegen har høydedifferanse med mur mot
kjørevegen under jernbanen (se tegning ICP-16-D-11670).
En forlengelse av Fjellbuveien fra sør er vist for å få atkomst til boligene når koblingen til Hans Nielsen
Hauges vei stenges i forbindelse med senking av vegen under jernbanen.
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7.7.9 Støy
For generell beskrivelse støy og støyskjermer, se kap. 7.2.5.

Idrettsveien

Det er foreslått støyskjermer på begge sider av banen fra tunnelmunning/kulvertåpning ved
Idrettsveien/Lislebyveien, til forbi boligbebyggelsen i Sletteveien, se figur 7–59. Figur 7–58 viser også
deler av støyskjermingen her.

Sletteveien

Lisleby

Figur 7–59: Foreslåtte støyskjermer på Lisleby for alternativ 2a fra tunnelmunning Kiæråsen
(m.o.spor=meter over spor)

Videre er det vist støyskjerm på sørøstsiden av sporet mot boligområdet fra Svaneveien til forbi Hans
Nielsen Hauges vei, se figur 7–60 og figur 7–61. Der banen går på bru over de to nevnte vegene bør
det vurderes spornære lave skjermer (hjulstøyskjerm) på bruene for å unngå brudd i støyskjermingen.
Østfoldhallen

H.N.Hauges vei

Svaneveien

Figur 7–60: Foreslåtte støyskjermer for alternativ 2a i Dikeveiområdet (m.o.spor = meter over
spor)
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Hauge

Figur 7–61: Utsnitt fra 3D-modellen som viser støyskjermer for alternativ 2a ved Hauge
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Banealternativ 4a Kiæråsen–Rolvsøy

Generelt planlegges infrastruktur for jernbane i dette alternativet med de samme forutsetninger og
løsninger som beskrevet under kapittel 7.2.1. Spesielle forhold og tilpassinger er beskrevet i det
etterfølgende.

Figur 7–62: Alternativ 4a fra Kiæråsen til Rolvsøy
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7.8.1 Trasebeskrivelse
Alternativ 4a går i lang dobbeltsporet tunnel gjennom Kiæråsen, vest for alternativ 2a, og kommer ut
av tunnelen rett nord for Lislebyveien ved Gamle Glemmen kirke. Det er fjelltunnel gjennom Kiæråsen,
kombinert med betongtunnel en kort strekning frem til tunnelpåhugget. Jernbanelinja ligger under
eksisterende terrengnivå der den kommer ut av tunnelen og stiger gradvis til nivå med dagens terreng
omtrent ved Smørbøttaveien. Der jernbanelinja er nedsenket i terrenget er det støttemurer på begge
sider (åpent betongtrau).
Omtrent fra Glemmen gård går jernbanen på en lang viadukt/bru over Evjebekken og Evjebekkveien
og videre langs Dikeveien. Rett sør for Svaneveien dreier jernbanelinja østover, krysser over
Svaneveien og går inn på eksisterende jernbanelinje omtrent ved Hans Nielsens Hauges vei. Lengde
på viadukten blir i overkant av 900 meter.
Lislebyveien krysser over jernbanen og må heves i underkant av 2 meter over eksisterende terreng.
Smørbøttaveien tilpasses ny jernbane og hevingen av Lislebyveien.
Dikeveien må flyttes østover på en ca. 400 meter lang strekning (Evebekkveien-Svaneveien), og
krysser under viadukten for den nye jernbanelinja.
Svaneveien blir ikke berørt som følge av alternativet. Ved Hans Nielsens Hauges vei krysser
jernbanen likt som i alternativ 2a.

Figur 7–63: Alternativ 4a fra Kiæråsen mot Lisleby (tunnel vist med rød strek)
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Figur 7–64: Alternativ 4a fra Gamle Glemmen kirke mot parsellslutt ved Rolvsøy. Ny fv. 109 er
vist i figuren. Det er et eget prosjekt, og inngår ikke i dette arbeidet
7.8.2 Sporgeometri og overbygning
Dobbeltsporet føres i en litt lengre horisontalkurve under Kiæråsen enn i alternativ 2a. Etter kurven er
det en lengre rettlinje under Falchåsen mot Leie. Tilsvarende som 2a er de ytterste sporsløyfene til
Fredrikstad stasjon plassert på rettlinjen. Fra Falchåsen føres dobbelstporet i en lang slak
horisontalkurve og dobbeltsporet kommer ut i en dyp skjæring nordøst for Gamle Glemmen kirke.
Sporet går fra å ligge høyt ved Dikeveien til å ligge ca. en meter over eksisterende terreng. Fra
Dikeveien føres sporet nordøstover til vestsiden av nåværende jernbanelinje og følger denne videre
mot Rolvsøy. Dimensjonerende hastighet fra Kiæråsen til og med kulverten nord for Gamle Glemmen
kirke er 200 km/t og videre mot Rolvsøy er den 250 km/t.
For sporgeometriske detaljer for alternativet se kap 7.2.1.1
7.8.3
Øvrige jernbanetekniske fag
For øvrige jernbanetekniske fag er det ingen endringer utover beskrivelse i 7.2.1 Felles for alle
alternativer, se kapittel 5.4.2 for generelle forutsetninger.

7.8.4 Konstruksjoner
På denne strekningen er den største konstruksjonen en lengre vanntett betongtunnel/
traukonstruksjon på Glemmen (K205 Gamle Glemmen kirke trau/portal), se figur 7–65. Total lengde
på denne konstruksjonen er 233 meter.
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Figur 7–65: K205 Gamle Glemmen kirke trau/portal
K210 ved Evjebekken er en viadukt med 32 spenn og total lengde 926 meter. Den er fundamentert
med peler til fjell. Lange brukonstruksjoner (viadukter) lavt over terreng må spesielt vurderes i neste
fase mhp. estetiske og landskapsmessige kvaliteter. I prosjektet er disse konstruksjonene illustrert ved
betongbjelkebruer med spennvidder på ca. 30 meter.
K230 er undergang for Hans Nielsen Hauges vei med gang- og sykkelveg. Figur 7–66 viser K210 og
K230.

Figur 7–66: K210 Evjebekken viadukt og K230 Hans Nielsen Hauges vei undergang
I tillegg vil det være behov for enkelte støttemurer som ikke er tegnet ut i detalj.

7.8.5 Bergtunneler og ingeniørgeologiske tiltak
Tunnelen i alternativ 4a vil passere under steinbruddet i Kiæråsen med en bergoverdekning på 20-25
meter. Der tunnelen passerer under dalbunnen mellom Kiæråsen og Falchåsen (Mørkedalen) viser
resultater fra utførte seismiske undersøkelser at det kan forventes en bergoverdekning mellom 7 og
11 meter.
Mellom Kiæråsen og Gamle Glemmen kirke passerer tunnelen under et område med bolig- og
næringsbebyggelse. Over en strekning på ca. 400 meter har boringer vist at bergoverdekningen kan
være ca. ti meter eller mindre. Det ble derfor besluttet å utføre seismiske undersøkelser for å kartlegge forholdene nærmere. Seismikken bekreftet resultatene fra boringene, minste bergoverdekning
over tunnelen i dette området er tett oppunder ti meter.
Ca. 150 meter før nordre påhugg passerer tunnelen under Gamle Glemmen kirke. Antatt bergoverdekning over tunnelen er her ca. 20 meter. Selv med strenge rystelseskrav knyttet til kirken, tilsier
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dette tilnærmet normal tunneldrift forbi stedet. Det kan imidlertid bli behov for korte tunnelsalver for å
holde rystelsene nede.

7.8.6 Geotekniske tiltak
Banealternativet berører som alt. 2a kvikkleiresoner ved Evjebekken, sone 5-2 og 5-3 som beskrevet i
områdestabilitetsrapport [21]. Begge er klassifisert som middels faregrad. Se beskrivelse av tiltak
under alt. 2a i kap. 7.7.6 på side 153.
Ved tunnelpåhugget mot Gamle Glemmen kirke blir det gravedybder rundt 7 til 9 meter på det dypeste, delvis med uttak av berg. Ny bane legges i vanntett betongtrau, K205 Lisleby trau/portal, som
etableres innenfor vanntett spuntavstivet byggegrop. Det er forutsatt innvendig avstiving av spunten.
Spunt som føres til berg forankres med fotbolter. Der spuntfot frilegges ved graving etableres spuntfotdrager for tetting og sikring. Det etableres injeksjonsskjerm i berg for vanntetting. Grunnen forsterkes
med kalksementpeler mellom spuntveggene. Konstruksjonen fundamenteres på berg eller peler til
berg.
For strekningen videre fremover til Rolvsøy er det generelt forutsatt kalksementstabilisering under ny
banefylling, både for sikring av stabilitet og reduksjon av setninger. Bru over Evjebekken fundamenteres på peler til berg eller direktefundamentering der det er liten dybde til berg. Det er foreløpig antatt at
pelefundamentering for brua kan etableres uten behov for kalksementstabilisering. Som nevnt innledningsvis er det imidlertid forutsatt kalksementstabilisering av kvikkleiresoner som brua passerer over
ved Evjebekken.
Omtrent fra Hans Nielsen Hauges vei blir ny bane liggende tett inntil dagens bane, tilsvarende som for
alternativ 2a. Som beskrevet i kapittel 7.7.6 må stabilitet for dagens bane ivaretas/forbedres, og det er
forutsatt spunt og kalksementpeler mot dagens bane på den siden hvor det utføres anleggsarbeider.
På den siden av dagens bane som vender bort fra nye spor er det forutsatt motfylling med høyde 1–
1,5 meter og bredde ca. 10 meter.
For undergang (K230 kulvert) i Hans Nielsen Hauges vei etableres vanntett konstruksjon innenfor
vanntett spuntavstivet byggegrop. Hovedprinsipper for etablering av byggegrop er gitt i 5.4.9 på side
66. Som beskrevet under alternativ 2a er undergang i Hans Nielsen Hauges vei forutsatt etablert i et
sommerbrudd. Det er også forutsatt at byggegrop etableres ved noe bruk av jetpeler, se beskrivelsen i
kap. 7.7.6.

7.8.7 Vann og avløp
Det er behov for flere omlegginger på strekningen. Fellesavløp fra Gamle Glemmen kirke legges om
over kulverttak. Ø700-vannledningen legges om i Smørbøttaveien under ny bane dersom denne ikke
er lagt om før bane kommer (det foreligger planer om å legge denne langs Evjebekkveien). Dersom
brufundamenter kommer i konflikt med eksisterende vann- og avløpsledninger vil ledningene legges
om. Se kap. 7.2.1.11 Vann, avløp og fjernvarme / figur 7–5.

7.8.8 Vegomlegginger
Lislebyveien må heves over betongportalen for jernbanetunnelen. Vegen heves ca. 1,7 meter over
eksisterende terreng og får helninger på ca. 3 %. Smørbøttaveien flyttes og heves lokalt for å tilpasse
ny jernbane og hevingen av Lislebyveien, se tegning ICP-16-D-11641 og figur 7–67.
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Gamle Glemmen
kirke
Lislebyveien

Figur 7–67: Alternativ 4a der det kommer ut av tunnel nord for Gamle Glemmen kirke.
Lislebyveien legges om over tunnelportalen. Støyskjerm vises på venstre side av sporet
Dikeveien sideforskyves sørover i en strekning på ca. 400 meter for å tilpasse den nye jernbanebrua
for dobbeltsporet. Den krysser under brua mellom to søyleakser (se tegning ICP-16-D-11650).
Dikeveien tilpasses ny rundkjøring i Evjebekkveien som planlegges og bygges av fv. 109-prosjektet.
Høyder for den nye Evjebekkveien under den nye jernbanebrua må koordineres med dette prosjektet
dersom dette jernbanealternativet velges.
Ved Svaneveien går gang- og sykkeltraseen i eksisterende trase under jernbanebrua.
Ved Hans Nielsen Hauges vei er det som for alt. 2a planlagt kulvert for tofelts veg i tillegg til parallell
gang- og sykkelveg under jernbanen. Kjørevegen har helning på maks. 8 %, mens parallell gang- og
sykkelveg har helning på maksimum 5 %, dvs. at gang- og sykkelvegen har høydedifferanse med mur
mot kjørevegen under jernbanen (se tegning ICP-16-D-11671).
Som for alternativ 2a vil Fjellbuveien forlenges fra sør for å få atkomst til boligene når koblingen til
Hans Nielsen Hauges vei stenges i forbindelse med senking av vegen under jernbanen.

7.8.9 Støy
For generell beskrivelse støy og støyskjermer, se kap. 7.2.5.
Det er vist støyskjerm på sørøstre side av banen fra tunnelmunning/kulvertåpning i Kirkefjellet mot
Evjebekken for å redusere støy fra banen mot boligblokkene i Østgårdveien, se figur 7–68. Figur 7–67
viser også deler av denne støyskjermen.

Dobbeltspor Seut–Rolvsøy
Rv. 110 Simo–St. Croix
Teknisk hovedplan

InterCity-prosjektet
Østfoldbanen

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

163 av 206
ICP-16-A-25037
02A
25.03.2019

Kirkefjellet

Smørbøttaveien

Glemmen

Figur 7–68: Foreslått støyskjerm mellom Kirkefjellet og Evjebekken for alternativ 4a (m.o.spor =
meter over spor)

Videre er det vist støyskjermer på begge sider av banen i Dikeveiområdet for å skjerme boligbebyggelse på Råkollen og Hauge, se figur 7–69. Her går banen på en sammenhengende brukonstruksjon. Det er da forutsatt at avstand fra senter spor til skjerm kan følge kravene til skjerm på
bru og ikke kravene til skjerm på terreng generelt.
Råkollen

Fv. 109
Østfoldhallen

H.N.Hauges vei

Svaneveien

Fjellbuveien

Hauge

Figur 7–69: Foreslåtte støyskjermer for alternativ 4a i Dikeveiområdet (m.o.spor = meter over
spor)
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Hauge

Figur 7–70: Utsnitt fra 3D-modellen som viser støyskjermer for alternativ 4a mot Hauge
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8 ANLEGGSGJENNOMFØRING
8.1

Generelt

Anleggsarbeidet vil innebære omfattende inngrep i tettbygd strøk. Det vil bli riving av et stort antall
bygninger. Tett bebyggelse i bysentrum med lite tilgang på ledig arealer gjør at det er krevende å finne
optimale løsninger med tanke på å redusere ulemper for tredjepart. Det har vært fokus på å finne
effektive løsninger som i sum gir minst mulig ulemper for lokalsamfunnet. Anleggsgjennomføring er
beskrevet i en egen rapport ICP-16-A-25033 [65].
Før anleggsarbeidene starter vil det bli gjennomført erverv av hus og eiendommer i samsvar med
vedtatt reguleringsplan. Omfanget av erverv er indikert i anleggsrapporten og oppsummert i tabell 8-1.
Tabell 8-1: Antall bygninger som må erverves og rives
Kiæråsen–
Rolvsøy

Seut–Kiæråsen
Alternativ
Boliger
- Boenheter
Øvrige bygg
Inkl. næring, offentlig, etc.
Sum bygg

2a + 1
109
148

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.
På Grønli og Frydenberg, og på Lisleby eller ved Gamle Glemmen kirke, skal det skje store
utgravingsarbeider. Gjennom St. Hansfjellet, Grønlifjellet og Kiæråsen skal det bygges tunneler. I
Bydalen blir det åpen byggegrop som forbindelse mellom tunnelene. Fra Seut til Grønli, og på Lisleby,
vil anleggsområdet i stor grad ligge nær eksisterende jernbane. Det vil her bli satt spunt mot
eksisterende jernbane for å kunne få utført gravearbeider.
Prosjektet gir et stort overskudd av løsmasser og sprengstein som skal transporteres ut av området.
Det planlegges et deponi i det nedlagte steinbruddet i Kiæråsen, men dette kan bare motta deler av
massene. Det er ikke avklart hvor resten av massene skal plasseres/disponeres.
Anleggsarbeidene er krevende på grunn av store gravearbeider, dårlige grunnforhold der det er
løsmasser, dyp utgraving for ny stasjon på Grønli med tilhørende vanskelige hydrogeologiske forhold,
og at arbeidet foregår i et område med tett bebyggelse der det må tas hensyn til eksisterende veger
og bane.
Store områder nær anleggsområdet blir direkte berørt av anleggsarbeidet. Dette gir ulemper i form av
støy, vibrasjoner, støv, søle på veger, lokal anleggstrafikk og ekstra omkjøringer. Ulempene ved
anleggsdrift for Seut–Kiæråsen er større for alternativ 6b + 1 og 2a + 1 enn for alternativ 6b + 2 og
6b + 3. Dette fordi de førstnevnte har større massemengder som skal transporteres og større
anleggsområder.
Det ligger flere skoler nær anleggsområdet. Spesielt støyende arbeider, eksempelvis spunting,
planlegges utført i skolenes sommerferie.
I neste fase vil det bli utarbeidet en miljøoppfølgingsplan (MOP) for anleggsarbeidene. MOP-en skal gi
en beskrivelse av tiltak for å redusere ulemper for omgivelsene i anleggsperioden, og planen skal
videre ivareta og beskrive tiltak som må gjennomføres for å oppfylle tillatelser og myndighetskrav
relatert til ytre miljø.
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Beskrivelse av utvalgte områder/arbeider

8.2.1 Onsøyveien bru
Onsøyveien skal senkes før ny undergang bygges under jernbanen. Eksisterende undergang for
Onsøyveien forsøkes beholdt frem til jernbanen er ferdig ombygd. Deretter rives vinger og kantdrager
på nordsiden av eksisterende kulvert, slik at denne kan utvides for rv. 110.

8.2.2 Tunnel for rv. 110 til Glemmen videregående skole
I vegalternativ 1 legges rv. 110 under eksisterende jernbane i tunnel til kryss med fv. 109 ved
Glemmen videregående skole. Tunnelen består av en fjelltunnel til Knipleveien, en betongtunnel frem
til Brattliparken, og fjelltunnel under Brattliparken. Det skal bygges en midlertidig jernbanebru der
vegen krysser under spor.

8.2.3 Trau for ny Fredrikstad stasjon (Grønli)
På stasjonsområdet på Grønli er det gravedybder fra 5 til rundt 12 meter. Utgravingen sikres med
spunt og grunnen mellom spuntveggene forsterkes med kalksementpeler. Utgraving forutsettes 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 forutsettes benyttet boremetoder / tiltak ved
boring som i størst mulig grad vil redusere risiko for lekkasjer ved boring gjennom vannførende lag
med poreovertrykk.
Spunten bør være mest mulig vanntett for å hindre endringer i grunnvannsspeilet utenom byggegropa.
Det antas at leiren i området er så tett at det vil hindre lekkasjer inn i byggegropa. Størst risiko for
grunnvannssenking antas å være utetthet i overgang mellom spunt og berg, der hvor denne
overgangen frilegges. Utettheter her kan motvirkes med injeksjon.
Dersom det likevel forekommer lokale senkninger av grunnvann utenfor byggegropa i anleggsfasen,
så kan dette motvirkes ved å injisere vann i grunnen. Se hydrogeologisk rapport (ICP-16-A-25125)
[22].
Andre trauløsninger ligger vest for St. Hansfjellet, i Bydalen, i Lisleby og ved Gamle Glemmen kirke.
Disse vil ha samme type løsninger og utfordringer, men i mindre skala.

8.2.4 Arbeid nær eksisterende bruer ved Grønli
Over fv. 109 på Grønli går det i dag tre parallelle bruer: jernbanebru, vegbru og gang- og
sykkelvegbru. De to førstnevnte har betydelige setningsskader, og spesielt jernbanebrua kan ha dårlig
stabilitet. For å unngå ytterligere skader bør det ikke utføres tyngre grunnarbeid nær disse bruene. Det
legges derfor opp til at bruene rives og erstattes med fyllinger før anleggsarbeidet kommer for nær.
Bruene må overvåkes kontinuerlig i perioden før de blir erstattet av fylling for å sikre at
anleggsarbeidet ikke påvirker bruene.

8.2.5 Omlegging av fv. 109 ved Grønli
Fv. 109 ligger på området der ny Fredrikstad stasjon skal bygges. Østre del av stasjonen må derfor
bygges først slik at fv. 109 kan legges om 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.

8.2.6 Arbeid langs eksisterende bane
Der ny bane etableres langs eksisterende bane, må det flere steder settes spunt mellom sporene for å
sikre stabiliteten på eksisterende spor. På strekningen Lisleby til Rolvsøy må det også samtidig legges
en motfylling på den andre siden av sporet. Motfyllingen kan bli opp til ca. 10 meter bred og 1,5 meter
høy. Lengde av spunt inntil spor for de ulike alternativene er vist i tabell 8-2.
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Tabell 8-2: Lengder av spunt inntil spor
Seut–Kiæråsen
Alternativ
Lengde spunt

8.3

6b
400 meter

Kiæråsen–Rolvsøy

2a
600 meter

2a
3000 meter

4a
900 meter

Anleggstrafikk og trafikkavvikling

Anleggstrafikk går fra anleggsområdene ut på offentlig veg. Siden videre disponering av overskuddsmasser ikke er kjent, kan det ikke gis ytterligere informasjon om trafikkstrømmen knyttet til massetransport.
Eksisterende veger og gang- og sykkelveger vil bli påvirket av anleggsarbeidet. Det prioriteres å
opprettholde gang- og sykkelveger og kollektivtrafikk, og det vil være stort fokus på trafikksikkerhet.
Anleggsarbeidet er likevel så omfattende at det må påregnes omfattende midlertidig omlegginger.
Onsøyveien blir midlertidig stengt for bygging av ny bru. 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.
For vegalternativ 1 gjelder i tillegg at overgangen mellom Knipleveien og Glemmengata blir stengt så
lenge det er åpen byggegrop vest for Brattliparken. Traraveien blir stengt ved Fremskridt når
byggearbeidene for tunnelportal starter. Omkjøring nordover til fv. 109 blir via Wilbergjordet, mens
omkjøring sørover blir via Freskoveien.

8.4

Faseplaner

Det er utarbeidet faseplaner for alle alternativer, se fagrapport anleggsgjennomføring [65].
I dette kapittelet gis et sammendrag av anleggsarbeidet og faseplanene for hvert alternativ.

8.4.1 Seut–Kiæråsen, alternativ 6b + 1
Anleggsarbeidet starter med spunting langs eksisterende spor, graving langs hele banetraseen og
graving og sprenging for ny vegtunnel for rv. 110. Se figur 8–1.

InterCity-prosjektet
Østfoldbanen

Dobbeltspor Seut–Rolvsøy
Rv. 110 Simo–St. Croix
Teknisk hovedplan

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

168 av 206
ICP-16-A-25037
02A
25.03.2019

Figur 8–1: Arbeid for alternativ 6b + 1. Figuren viser én av tre byggefaser
Rv. 110 legges om over Steffensjordet slik at banebru ved Steffensjordet kan erstattes av fylling, og
for å gi plass for omlagt fv. 109. Fv. 109 legges om over betonglokket ved Grønlifjellet slik at arbeidet
med midtre del av betongtrauet ved Grønli kan starte. Rv. 110 legges senere om til ny endelig tunnel.
Se figur 8–2.

Figur 8–2: Bane er ferdig. Fv. 109 er midlertidig lagt om. Rv. 110 er lagt om i tunnel til kryss
med fv. 109 ved Glemmen videregående skole. Alternativ 6b + 1
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Deretter rives eksisterende bane slik at gjenstående vegarbeider kan utføres, se figur 8–3 og figur 8–
4.

Figur 8–3: Arbeid med veger, alternativ 6b + 1

Figur 8–4: Veger er ferdige, alternativ 6b + 1
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8.4.2 Seut–Kiæråsen, alternativ 6b + 2 og 6b + 3
Anleggsarbeidet starter med spunting langs eksisterende spor og graving langs hele banetraseen.
Deretter støpes betongtrauene ved Frydenberg og Grønli, og tunnelarbeidene for bane gjennom St.
Hansfjellet og Grønlifjellet starter.
Rv. 110 legges om over Steffensjordet slik at banebru ved Steffensjordet kan erstattes av fylling, og
for å gi plass for omlagt fv. 109. Fv. 109 legges om over betonglokket ved Grønlifjellet slik at arbeidet
med midtre del av betongtrauet ved Grønli kan starte. Se figur 8–5 og figur 8–6 nedenfor.

Figur 8–5: Arbeid i for alternativ 6b + 2 og 6b + 3. Fv. 109 er midlertidig lagt om. Rv. 110 er
midlertidig lagt om på Steffensjordet. Figuren viser én av tre byggefaser
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Figur 8–6: Bane er ferdig for alternativ 6b + 2 og 6b + 3. Fv. 109 er midlertidig lagt om. Rv. 110
er midlertidig lagt om på Steffensjordet
Deretter rives eksisterende bane slik at gjenstående vegarbeider kan utføres. Eksisterende
banetunnel gjennom St. Hansfjellet bygges om til vegtunnel for rv. 110 og deretter bygges
eksisterende vegtunnel om til ny standard. Se figur 8–7 og figur 8–8.

Figur 8–7: Arbeid for veger, alternativ 6b + 2 og 6b + 3. Eksisterende banetunnel gjennom St.
Hansfjellet bygges om til vegtunnel og eksisterende vegtunnel oppgraderes
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Figur 8–8: Veger er ferdige for alternativ 6b + 2 og 6b + 3

8.4.3 Seut–Kiæråsen, alternativ 2a + 1
For alternativ 2a + 1 må stasjonen bygges i to steg da eksisterende spor hindrer at hele stasjonen kan
bygges under ett. Først bygges nordre del av stasjonen med to spor til plattform. Deretter kan
eksisterende spor rives, og sørlig del av stasjonen kan bygges.
Anleggsarbeidet starter med spunting langs eksisterende spor, 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.
Rv. 110 legges om over Steffensjordet slik at banebru ved Steffensjordet kan erstattes av fylling, og
for å gi plass for omlagt fv. 109. Fv. 109 legges om over betonglokket ved Grønlifjellet slik at arbeidet
med midtre del av betongtrauet ved Grønli kan starte. Se figur 8–9 nedenfor.
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Figur 8–9: Arbeid for alternativ 2a + 1, før de første to spor tas i bruk
Rv. 110 legges senere om til ny endelig tunnel. Stasjonen ferdigstilles og settes i drift med to spor, se
figur 8–10.

Figur 8–10: Bane er ferdig med to spor. Fv. 109 er midlertidig lagt om. Rv. 110 er lagt om i
tunnel til kryss med fv. 109 ved Glemmen videregående skole. Alternativ 2a + 18
Deretter rives eksisterende bane slik at gjenstående vegarbeider kan utføres. Siste del av stasjonen
bygges. Se figur 8–11, figur 8–12 og figur 8–13.
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Figur 8–11: Arbeid med gjenstående spor og veger for alternativ 2a + 1

Figur 8–12: Etter at stasjon er åpnet med fire spor ferdigstilles kollektivknutepunkt vest for
kollektivgata, gang- og sykkelvegsystem, og rv. 110 Simo–Veumsveien og rv. 110 fra
Steffensjordet til St. Croix. Alternativ 2a + 1
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Figur 8–13: Bane er ferdig. Veger er ferdige. Alternativ 2a + 1
Det er i anleggsrapporten [65] 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. Dette alternativet er derfor forkastet.

8.4.4 Kiæråsen–Rolvsøy, alternativ 2a
Anleggsarbeidet starter med spunting langs eksisterende spor og graving langs hele banetraseen.
Tunnelarbeider starter med anleggsveg til Kiæråsen steinbrudd og tverrslag ned til tunnel. Det støpes
betongtrau ned til tunnelpåhugg ved Lisleby og bruer og vegkulverter. Se figur 8–14 og figur 8–15.
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Figur 8–14: Byggearbeider for alternativ 2a

Figur 8–15: Ferdig bane og veger for alternativ 2a
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8.4.5 Kiæråsen–Rolvsøy, alternativ 4a
Som for alternativ 2a starter anleggsarbeidet med spunting langs eksisterende spor og graving langs
hele banetraseen. Tilsvarende starter tunnelarbeider med anleggsveg til Kiæråsen steinbrudd og
tverrslag ned til tunnel. Det støpes betongtrau ned til tunnelpåhugg ved Gamle Glemmen kirke og
bruer og vegkulverter. Se figur 8–16 og figur 8–17.

Figur 8–16: Byggearbeider for alternativ 4a

Figur 8–17: Ferdig bane og veger for alternativ 4a
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Masseoverskudd og riggområder

En grov masseoversikt er gitt i tabell 8-3 nedenfor.
Tabell 8-3: Oversikt masser for hvert alternativ (x 1000 m3, prosjekterte faste masser)
Alternativ
Sprengning
Graving
Seut–Kiæråsen
2a + 1
600
530
6b + 1
670
540
6b + 2
550
490
6b + 3
560
510
Kiæråsen–Rolvsøy
2a
340
110
4a
490
80
Det er i kostnadsestimatet forutsatt at alle grave- og sprengningsmasser skal til deponi. En mer
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. Det er forutsatt å kunne bruke det nedlagte steinbruddet i Kiæråsen
som riggområde og deponi. Noe av overskuddsmassene vil ha god kvalitet, og kan nyttes til ulike
formål, men alle løsmasser må deponeres. Andre deponier er ikke beskrevet nærmere her, men Bane
NOR har startet en prosess med å gjøre en samlet vurdering av masseoverskudd og deponier for alle
prosjektene i Østfold.
Riggområder er foreslått ut fra hva som er tilgjengelig ubebygd areal nær anleggsområdet, og
samtidig har akseptable atkomstforhold til veg.
I Fredrikstad vest er det antatt å kunne benytte riggområde på Merkurbanen og ved Simo, se figur 8–
18. Dette på grunn av at det uansett ikke vil være mulig å bruke fotballbanene på Merkurbanen i
anleggsperioden. Bruk av Merkurbanen er beheftet med stor usikkerhet og vil bli vurdert på nytt i
neste planfase.

Figur 8–18: Riggområder ved Simo og Merkurbanen er vist med lyseblå farge
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Rigg og deponi i det nedlagte steinbruddet i Kiæråsen får atkomst via Lisleby allé, se figur 8–20. Det
skal etableres tverrslag ned til tunneler. Masser til deponering vil da i hovedsak bli hentet rett fra
tverrslaget.

Figur 8–19: Deponi/riggområde i Kiæråsen (lyseblå flate), med atkomstveg (rød) og
atkomsttunnel til banetunnel
Mellom Kiæråsen og Rolvsøy vil det også være behov for riggområder. Mulige områder for alternativ
2a og alternativ 4a er vist på figur 8–20 og figur 8–21.

Figur 8–20: Riggområder Evjebekkveien og vest for Hans Nielsen Hauges vei for alternativ 2a
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Figur 8–21: Riggområder Evjebekkveien og vest for Hans Nielsen Hauges vei for alternativ 4a

Det kan i tillegg være behov for riggområde for boligrigg. Denne trenger ikke å ligge nær 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.

8.6

Fremdrift og byggetid

Tabell 8-4 viser anslått byggetid. Banealternativ 2a har lengre byggetid da eksisterende spor hindrer
at hele stasjonen kan bygges under ett. Først bygges nordre del av stasjonen med to spor til plattform.
Deretter kan eksisterende spor rives, og sørlig del av stasjonen kan bygges.
Strekningen Kiæråsen–Rolvsøy har kortere byggetid enn stasjonen og påvirker derfor ikke total
byggetid. Som vist i fagnotat for anleggsgjennomføring [65] er det til nå vurdert at det er liten forskjell
mellom 2a og 4a.
Tabell 8-4: Anslått byggetid
Alternativ
Byggetid jernbane
6b + 1 og 6b + 2/3
2a + 1

5½ år
5½ år for nordlig del av stasjon med 2 av
4 spor
8 år for hele stasjonen

Byggetid veger +
bane
8½ år
8½ år
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9 RAMS-VURDERINGER
9.1

Intro/bakgrunn/hensikt

I hovedplan er det gjennomført RAMS-aktiviteter som beskrevet i Bane NORs overordnet RAMSimplementeringsplan for IC (ICP-00-Q-00001) [72]. Disse aktivitetene er i henhold til Bane NORs
håndbok for RAMS. I tillegg har RAMS-aktiviteter utført i forstudiet vært input i hovedplanfasen.
RAMS-vurderingene som er gjort har kun tatt for seg driftsfasen av ferdig jernbaneanlegg. Det er ikke
sett på midlertidige driftsfaser eller tatt med risiko ved anleggsarbeidet som kan påvirke togfremføringen på eksisterende spor. Dette vil gjøres i neste planfase. I denne planfasen er det utført
vurderinger rundt sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) i forbindelse med anleggsarbeidet. Det er
beskrevet i kapittel 10.
Resultatet av de RAMS-vurderingene som er gjort, er beskrevet i påfølgende underkapitler.

9.2

Risikovurdering

Strekningen som skal vurderes er Seut–Rolvsøy. Den består av banealternativene 6b og 2a mellom
Seut og Kiæråsen og 2a og 4a mellom Kiæråsen og Rolvsøy. Som grunnlag for risikovurderingen er
det gjennomført to fareidentifiseringer. Tema under den første var over- og underbygning, inkludert
tunneler, bruer, skjæringer samt ny Fredrikstad stasjon med passasjerutveksling. Den andre
fareidentifiseringen var faglig avgrenset til jernbanetekniske fag som, elektro, KL og signal.

9.2.1 Vurdering mot akseptkriteriene
Ut ifra de vurderingene som er gjort, ble totalt sju farer mellom Seut og Rolvsøy plassert i gult område
(ALARP-området) i risikovurderingsmatrisen. Tiltak for farer i gult område er anbefalt/ikke anbefalt på
bakgrunn av en overordnet kost/nytte-vurdering. Dette for å imøtekomme ALARP-prinsippet (As Low
As Reasonably Practicable).
Bane NORs akseptkriterium for individuell risiko sier at mest eksponerte individ ikke skal utsettes for
en dødsrisiko større enn 1 x 10-4 per år. For denne strekningen ble den estimerte individuelle risikoen
7,22 x 10-5. Dette utgjør rundt 72 % av akseptkriteriet til Bane NOR. Basert på antakelsen om at vi har
PLL (Potential loss of life) lik 20 % av 0,15 drepte per million togkilometer, møter individrisikoen for
strekningen akseptkriteriene til Bane NOR. For fullstendig beskrivelse av utregningen av individuell
risiko se risikovurdering (ICP-16-Q-25006) for Seut–Rolvsøy [54].
Den totale risikoen forbundet med strekningen Seut–Rolvsøy er innenfor risikoakseptkriteriene til Bane
NOR såfremt tiltak for farer plassert i gul sone implementeres.

9.2.2 Vurdering av alternativene mot hverandre
På bakgrunn av risikovurderingen skiller verken banealternativ 2a eller 6b mellom Seut–Kiæråsen seg
positivt eller negativt ut sammenliknet med hverandre. Farer i forbindelse med ustabilitet i sporet
ivaretas ved å følge regelverk og normale dimensjoneringsforutsetninger. Dette er to alternativ hvor
risikonivået er vurdert til mer eller mindre det samme.
Mellom Kiæråsen og Rolvsøy er hovedforskjellen at 4a føres lengre i tunnel under eksisterende
boligområde. Dette fører igjen til at faren for villkryssinger og andre farer forbundet med nærføringer er
mye mindre enn for 2a. På den andre siden gir lengre tunnel en ørliten økning i sannsynligheten for
storulykker. På bakgrunn av dette vurderes det dit hen at det er forbundet et noe større risikobidrag fra
alternativ 2a enn hva det er fra 4a.
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RAM-vurdering

Strekningen som ble analysert er Seut–Rolvsøy. For å skaffe grunnlag til den kvalitative delen av
RAM-analysen er det gjennomført et analysemøte. Selve RAM-analysen er delt opp i to, hvor den ene
delen tar for seg vedlikeholdbarheten til systemet som prosjekteres, mens den andre er en
grovanalyse (kvalitativ) med hensikt å identifisere RAM-forhold som kan påvirke tilgjengeligheten
(oppetiden) eller vedlikeholdbarheten i negativ retning. Grovanalysen erstatter i hovedplansarbeidet
FMEA/FMECA. med tilhørende konsekvensanalyse (kvantitativ). Årsaken til dette er at alle
forutsetninger og forenklinger som må gjøres uansett vil føre til stor usikkerhet i analyseresultatet, og
det anses derfor ikke som hensiktsmessig ressursbruk å legge ned det antallet med timer som må til
for å kunne gjennomføre FMEA/FMECA. Det legges derfor i hovedplanarbeidet til grunn at såfremt
løsningen er i henhold til konseptdokumentet og teknisk designbasis, samt at funnene i grovanalysen
blir ivaretatt så vil løsningen med stor sikkerhet ivareta prosjektets krav og målsetning om et pålitelig
togtilbud.

9.3.1 Vurdering av oppnåelse av RAM-krav
Vedlikeholdsanalysen har til hensikt å finne ut av om det er tilstrekkelige hvite timer (timer uten
togtrafikk) for å utføre de årlige forebyggende vedlikeholdsaktivitetene. Større vedlikeholdsoppgaver
forutsettes gjennomført i bruddperioder. Det er teoretisk lagt til grunn 1440 tilgjengelige hvite timer i
kapasitetsberegningene i Konseptdokumentet, men driftspersonellet har ikke kun denne strekningen å
vedlikeholde, så timer tilegnet denne strekningen er vesentlig mindre. I RAM-analysen (ICP-16-Q25005) [73] er det ved forskjellige metoder beregnet hvor mange timer som er nødvendig for å
gjennomføre tiltenkte oppgaver. Resultatet tilsier at det med rimelighet kan antas at det er tilstrekkelig
tilgjengelige hvite timer for de vedlikeholdsaktiviteter som skal utføres.
Grovanalysen ble gjennomført ved et analysemøte med representanter fra de aktuelle fagene. Bane
NOR har ikke utarbeidet akseptkriterier for å svare ut funnene fra en slik gjennomgang, så RAManalysen har kun til hensikt å presentere forholdene som foreligger, samt foreslå tiltak som kan
gjennomføres. Men selv om det ikke finnes akseptkriterier for denne typen forhold, kan resultatene fra
gjennomgangen brukes for å sammenlikne de ulike alternativene opp mot hverandre.

9.3.2 Vurdering av alternativene opp mot hverandre
Mellom Seut og Kiæråsen er alle identifiserte RAM-forhold gjeldene for begge banealternativer, og det
er derfor ikke et av alternativene som virker mer fordelaktig enn det andre. I all hovedsak er det bare
en liten forskjell på plasseringen av stasjonsområdet som skiller alternativene fra hverandre. Det er
heller ikke identfisert noen RAM-forhold I banealternativ 2a er stasjonen plassert noe lengre sør
sammenliknet med 6b. For en utfyllende beskrivelse se systemdefinisjonen (ICP-16-Q-25045) [74].
Mellom Kiæråsen og Rolvsøy har de to banealternativene 2a og 4a ulik linjeføring, og 4a føres
gjennom en lengre tunnel enn 2a. Dette fører til at mer av vedlikeholdet for 4a må utføres i tunnel.
Banealternativ 2a kommer ut i dagen gjennom tettbebygd boligområde, noe som vil føre til utfordringer
i forbindelse med vedlikehold av blant annet støyskjermer. For mer informasjon se RAM-analyse for
Seut–Rolvsøy (ICP-16-Q-25005) [73].
Ingen av de identifiserte RAM-forholdene på strekningen Seut–Rolvsøy vil kreve større ekstratiltak,
slik som de er vurdert på nåværende tidspunkt. Samlet sett er det ikke identifisert noen RAM-forhold
som indikerer at det ene alternativet er å foretrekke sammenliknet med det andre på strekningen
Kiæråsen–Rolvsøy.
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10 SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA)
10.1 Metode
SHA-begrepet har sitt opphav i byggherreforskriften og omfatter ivaretakelse av sikkerhet, helse og
arbeidsmiljø for arbeiderne i bygge- og anleggsfasen, samt i driftsfasen. Ved å identifisere risiko for
arbeidsulykker tidlig i prosjektet, kan påtenkte løsninger modifiseres for å redusere ulykkesfaren.
Risiko som ikke kan elimineres, skal angis slik at risikoreduserende tiltak kan planlegges før bygge- og
anleggsfasen starter opp. SHA-faget har klare grensesnitt mot RAMS mht. sikkerhet i driftsfasen, og
mot fagområdet «ytre miljø» som også omtaler ivaretakelse av tredjeperson. Sikkerhet, helse og
arbeidsmiljø (SHA) er, som andre fagområder, integrert i prosjektets styringssystem, og det er etablert
et system for oppfølging av SHA.
I utredningsfasen er det utført overordnede fareidentifikasjoner for risikoforhold knyttet anleggsfase og
driftsfase, både for veg og bane. Målsetningen har vært å finne gode, byggbare løsninger slik at risiko
for ulykker og helseskader i anleggsfasen blir redusert eller eliminert. For driftsfasen legges det vekt
på å finne løsninger som lar seg drifte og vedlikeholde uten fare for liv eller helse, og uten
unødvendige stopp av veg- og togtrafikk.
SHA har vært et gjennomgangstema på alle prosjekteringsmøter og det er avholdt egne særmøter for
vurdering av sikkerhetsmessig spesielt krevende områder og konstruksjoner, hvor anleggsgjennomføring har vært i fokus. SHA har også vært et gjennomgangstema ved tverrfaglige gjennomganger av
3D-modellene. 2Gs SHA-koordinator for prosjektering har jevnlig deltatt i prosjekteringsmøter og hatt
en aktiv rolle i risikogjennomganger med Statens vegvesen og Bane NOR.
Utfordringer er beskrevet i anleggsgjennomføringsrapporten (ICP-16-A-25033) [65] og dokumentert og
fulgt opp i prosjektets SHA-risikoregister (ICP-16-Q-25280) [75]. Det henvises til disse for detaljer.
For å kunne gjøre grundige risikovurderinger og fastsette prosjektspesifikke tiltak for anleggsgjennomføring og drift, må planlagte løsninger detaljeres videre. Mer detaljerte risikovurderinger vil utføres i
senere planfaser.
SHA i tidligfase knytter seg i hovedsak til forhold som definerer hvor traseen skal legges og hvilket
areal som skal avsettes. I utredningsfasen er det derfor vurdert:
•
grunnforhold med vekt på bergkvalitet, bergoverdekning, hydrogeologiske og geotekniske
forhold
•
installasjoner i grunnen og nærliggende infrastruktur
•
nærhet til eksisterende jernbanetrasé
•
plassering og utforming av konstruksjoner og riggområder
•
atkomst, anleggsveger, trafikkavvikling og gjennomførbarhet
•
forhold til omgivelser

10.2 Hovedutfordringer
Prosjektet er anleggsteknisk utfordrende med mange kompliserte konstruksjoner som skal oppføres i
trange områder med varierende grunnforhold. Arbeidsmiljøloven og byggherreforskriften stiller ikke
krav om at enhver risiko må elimineres, men at det gjøres tiltak som bidrar til at risikoen, gjennom
egnede tiltak, kommer ned på et akseptabelt og forsvarlig nivå. Dette stiller store krav til planleggingsog anleggsfase for å sikre at SHA ivaretas.
Alle alternativer vurderes til å være teknisk og sikkerhetsmessig gjennomførbare, men vil kreve
omfattende oppfølgings- og sikkerhetstiltak i anleggsfasen.
Noen hovedutfordringer knyttet til anleggsvirksomhet som må utredes nærmere er:
• Anleggsarbeid i tettbygd strøk, nærhet til skoler og skoleveger
• Trange anleggs- og riggområder
• Riving av hus og eksisterende konstruksjoner
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Jevnt over særdeles dårlige grunnforhold: Graving/arbeid i dårlige masser medfører fare for
utrasinger og sammenrasing av byggegrop. Det vil være nødvendig med omfattende mengder
spunting, kalksement-stabilisering og andre stabiliseringstiltak
Hydrogeologi; vannførende lag under trykk
Massetransport ut på offentlig veg
Tunnel- og sprengningsarbeider
Arbeid nær høyspent
Kryssing av bekker
Store høydeforskjeller, dype byggegroper
Arbeid nær eksisterende jernbane og offentlig vegtrafikk
Fremkommelighet for tredjeperson, omlegging av veger
Faseplanlegging; drift på veg og jernbane må opprettholdes i størst mulig grad i byggefasen
Grensesnitt mot eksterne parter og andre planlagte og pågående prosjekter

10.3 Stedsbestemte hovedutfordringer
10.3.1 Krevende grunnforhold
Felles for alternativene på hele strekningen, er at det er store områder med krevende grunnforhold.
Der det ikke er fjell, er det dårlige grunnforhold med bløt eller kvikk leire som krever tiltak for stabilisering og sikringsarbeider for å sikre eksisterende konstruksjoner og for å kunne etablere og bygge
konstruksjonene for ny bane og veg. Dette skaper store utfordringer ved f.eks. Frydenberg, Grønli, i
Bydalen og ved bygging av ny bru over Onsøyveien. Nødvendige tiltak vil blant annet omfatte
kalksementpeler, spunt, motfyllinger og spesielle konstruksjoner for å ivareta at eksisterende og nye
installasjoner og konstruksjoner ikke sklir ut eller mister sin fundamentering i anleggsfasen. Sikring av
fundamentering for eksisterende bruer er spesielt krevende for bruene på Steffensjordet (Grønli) og
for jernbanebrua over Veumveien. Ytterligere undersøkelser av grunn-/grunnvannsforhold må utføres i
områdene hvor anleggsarbeidet skal foregå, samt i tilgrensende områder. Anleggs- og riggområder,
og områder med eksisterende bebyggelse og infrastruktur, må også undersøkes og sikres. Videre bør
det etableres et system for overvåking av utvalgte steder i anleggsområdet, tilliggende bebyggelse og
infrastruktur, samt av eksisterende bane og veg når arbeidet pågår.

10.3.2 Bergsprenging og tunnelarbeider
Berggrunnen på hele strekningen er kartlagt mht. fjellkvalitet og bergnivå/bergoverdekning. Det er
utført fjellkontrollboringer/totalsonderinger og noe refraksjonsseismikk. Berggrunnen består generelt
av solid Iddefjordsgranitt, men svakhetssoner forekommer lokalt. Sprengningsarbeidene i foreslåtte
tunneler er greit gjennomførbare, forutsatt at svakhetssoner og bergoverdekning vies ekstra oppmerksomhet ved detaljprosjektering av løsninger og planlegging av utførelsen. For å holde
ulykkesrisikoen lav i utførelsesfasen, kan ulike teknikker for bergsprengning tas i bruk, og nødvendige
forsterkningstiltak vil planlegges utfra lokale forhold. Linjeføring og plassering av tunnelpåhugg
tilpasses slik at bergoverdekning i alle tunneler blir tilstrekkelig. Endelig plassering for tunnelpåhugg
bestemmes først i senere planfase. Foreløpig er påhuggene plassert slik at det er ca. 5-8 m
bergoverdekning der tunnelene går inn i berget, og at det blir forskjæring frem til dette.
Driving av tunnel gjennom svakhetssoner kan løses ved at bergtunnel forsterkes eller erstattes av
betongtunnel på de aktuelle områder. Dette gjelder f.eks. ved kryssing av Bydalen, kryssing av
Mørkedalen, ved Kirkefjellet og ved bygging av vegtunnel under Brattliparken.
Spesielle utfordringer som kan nevnes er etablering av tunnelportal, samt sprenging av tunnel fra
Veumveien og under Brattliparken, hvor man skal krysse under eksisterende jernbane (vegalternativ
1). Etablering av tunnelpåhugg ved St. Hansfjellet hvor Trara skole ligger i kort avstand til tunnelpåhugg og sprenging av tunnel gjennom St. Hansfjellet, hvor det er spor i drift, samt vegtrafikk i
nabotunneler (alle alternativer). Det er foreslått stedvis høye fjellskjæringer (f.eks. ved Seut og
Frydenberg) som må sikres både i anleggsfase og i permanent situasjon.
Detaljprosjektering av tunnelene utføres i reguleringsplanfasen. Innledningsvis vil det da bli utført
supplerende kartlegging etter behov, og det må også påregnes behov for supplerende geologiske
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forundersøkelser. Detaljering av bergsikringstiltak utføres i byggeplanfasen. For detaljer om
bergtunneler og ingeniørgeologiske tiltak vises det til ingeniørgeologisk rapport (ICP-16-A-25595) [19].
Prosjektet vil møte utfordringer knyttet til anleggsarbeid i tettbygd strøk stort sett over hele
strekningen. Flere steder langs strekningen ligger det skoler og skoleveger i nærhet til områder hvor
det er sprengningsarbeider i dagen, samt stort omfang av massetransport. Det er begrenset plass til
riggområder og en del anleggstrafikk må ledes gjennom tettbygd strøk før den kommer ut på større
offentlige veger.
Sikkerhet for skolebarn og myke trafikanter må vies spesiell oppmerksomhet ved planleggingen av
anleggsdrift og i anleggsfasen, og tilgjengelighet til skoler, barnehager og omsorgsinstitusjoner må
opprettholdes. For å redusere faren for kollisjoner og påkjørsler i anleggsfasen, vil det være
nødvendig med stedlige trafikksikkerhetstiltak som må planlegges i senere faser.

10.3.3 Arbeid nær eksisterende jernbane, fv. 109 og rv. 110
Arbeid nær eksisterende veger og jernbane som er i drift, vil skaper utfordringer mht. sikring mot
påkjørsler, kollisjoner og sikring av objekter som kan komme inn på eksisterende bane eller veg.
Nødvendige sikringstiltak som etablering av fysiske barrierer, bruk av vaktmannskap, trafikkdirigering
etc. vil konkretiseres i senere faser.
10.3.4 Nærføring til eksisterende jernbane
Med ulemper knyttet til nærføring, menes det her ulemper/hindringer for rasjonell og effektiv
anleggsdrift som følge av at eksisterende jernbane skal være i drift i anleggsperioden.
«Nærføring» er ikke knyttet til en bestemt fysisk avstand, da ulemper og nødvendige sikkerhetstiltak
vil kunne variere ut fra flere faktorer enn bare den fysiske avstanden til banen. Dette kan være:
• type anleggsarbeid
• grunnforhold og nødvendige tiltak for å kunne opprettholde eksisterende banes stabilitet
• avstand til steder hvor anleggsmaskiner kan krysse eksisterende jernbanetrasé.
Nærføringsulemper for 3. person knyttet til grunnerverv, samt ulemper og plager pga. pågående
anleggsarbeid, omtales i anleggsgjennomføringsrapporten [65] og utredninger knyttet til offentlig
planarbeid.
På Seut er det området med nærføring mellom ny trase mot eksisterende bane. Strekningen med
nærføring strekker seg fra Seut til Frydenberg. Det er også nærføring ved Grønli. Sikkerhetstiltak mot
eksisterende bane i drift må planlegges, prosjekteres og iverksettes slik at togtrafikk ikke blir
unødvendig forstyrret og slik at sikkerheten til arbeiderne ivaretas. Aktuelle tiltak er:
• etablering av sikkerhetsskjerm/barriere mot bane i drift.
• bruk av sikkerhetsmannskaper
• løfte- og svingebegrensninger
• jording av maskiner og utstyr
• innstilling av togtrafikk
På strekningen Kiæråsen–Rolvsøy har alternativ 4a ca. 1 km nærføring til eksisterende bane.
Alternativ 2a har ca. 3 km nærføring til eksisterende bane, samt at det må krysse sporet ved Lisleby to
ganger. Eksisterende bane ligger på dårlige grunnforhold med lav sikkerhet, noe som krever ekstra
geotekniske stabiliseringstiltak for å kunne opprettholde nødvendig stabilitet. Nærføring til
eksisterende spor ved Lisleby er en utfordring, og det krever spunt langs hele nærføringsstrekningen
(3 km) for stabilisering av eksisterende spor.

10.3.5 Bygging av ny Fredrikstad stasjon (Grønli)
Bygging av ny stasjon på Grønli medfører store utfordringer innenfor mange områder. Det skal
etableres dyp byggegrop (varierende dybde, 6–12 meter, for de ulike alternativer) i ustabile masser,
noe som krever omfattende stabiliseringstiltak. Det kreves videre omfattende tiltak for å kunne holde
drift på eksisterende bane gjennom det meste av byggetiden. Andre utfordringer er sikring av
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overvannsledning som krysser byggegrop, omfattende anleggstrafikk, nærhet til skoler/skoleveger og
andre myke trafikanter. Det må påregnes omfattende omlegginger av eksisterende kabler og
ledninger, og legges stort fokus på planlegging av trafikkavvikling, både for anleggstrafikk,
kollektivtrafikk og privat ferdsel i anleggsperioden. Av de ulike alternativene, er det alternativ 2a + 1,
hvor stasjonen skal ferdigstilles i to trinn, som medfører de største utfordringene. I dette alternativet vil
det pågå store bygge- og anleggsarbeider, inkl. sprengningsarbeider, ved stasjonsområdet i lang tid
etter at to spor ved stasjonen er tatt i bruk. Videre utfordringer knyttet til byggingen av ny Fredrikstad
stasjon omtales utførlig i de forskjellige fagrapporter og utredninger knyttet til offentlig plan.

10.3.6 Kryssing av Bydalen
Anleggsarbeid og anleggstrafikk i Bydalen er utfordrende pga. dårlige grunnforhold med bløt og kvikk
leire. Veier er smale og ligger i boligområde med trange gater og fartshumper. Ettersom veiene ikke er
dimensjonert for anleggstrafikk, medføre de lokale forholdene både fare for trafikkulykker, samt fare
for store setningsskader. Lav frihøyde under Fredrikstadbrua medfører videre at det ikke er mulig å
kjøre ut masse ut fra Bydalen ved å bruke vegen under Fredrikstadbrua. For å redusere anleggstrafikken og massetransporten ut fra Bydalen mest mulig, planlegges tunneldrivingen gjennom Grønlifjell fra Grønli med nordlig løp først. Masser fra tunnelpåhugg i Bydalen kan deretter tas ut av det
nordlige løpet. Til tross for dette tiltaket, er anleggstrafikk i Bydalen likevel ikke til å unngå helt, og
denne vil da gå via Dammyr. Utgraving av byggegrop ned til 13 meters dybde vil medføre fare for ras
og utglidning. Dette er håndterbart, men krever omfattende stabiliserings- og konstruksjonsmessige
tiltak.

10.3.7 Bygging av bru over Evjebekkveien
Kryssing av Evjebekken og Evjebekkveien gir utfordringer, spesielt for alternativ 2a hvor ny jernbanebru skal bygges tett inntil (2 meter fra) eksisterende bru. Området har dårlige grunnforhold og bygging
av brua medfører krevende anleggsarbeider med tunge løfteoperasjoner og arbeid i høyden. Videre er
det trafikkerte lokalveger som medfører fare for påkjørsel og kollisjoner, hvilket nødvendiggjør lokale
tiltak for sikker trafikkavvikling.

10.4 Oppsummering av hovedforskjeller mellom de ulike trase-alternativene
De ulike alternativene vil ha store utfordringer knyttet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, både for
anleggsarbeidere og for berørte omgivelser. Alternativene vurderes til å være teknisk og sikkerhetsmessig gjennomførbare, men dette vil kreve god planlegging, samt omfattende oppfølgings- og
sikkerhetstiltak i anleggsfasen.
Kort oppsummert er den viktigste forskjellen på alternativene byggingen av nye Fredrikstad stasjon,
hvor alternativ 2a + 1 medfører at stasjonen ferdigstilles i to trinn. Det vil dermed pågå store bygge- og
anleggsarbeider, inkl. sprengningsarbeider, ved stasjonsområdet i lang tid etter at to spor ved
stasjonen er tatt i bruk. Likeså er det store forskjeller mellom alternativene knyttet til lengden av
strekning for nærføring til eksisterende jernbane.
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11 MILJØSTYRING OG MILJØBUDSJETT
11.1 Miljøstyring og miljøoppfølgingsplan (MOP)
Miljøstyring i prosjektet innebærer en systematisk oppfølging av miljøforhold, hvor de viktigste
elementene er å identifisere viktige miljøtema og konsekvenser, planlegge og gjennomføre tiltak,
overvåke, korrigere og rapportere. Bane NORs miljøstyringssystem følger ISO 14001s prinsipper og
er en del av virksomhetens internkontrollssystem.
Viktige dokumenter i miljøstyringssystemet er miljøprogrammet (ICP-16-Q-25060) [76] og
miljøoppfølgingsplan (MOP). Miljøprogrammet er et overordnet strategisk dokument som beskriver
miljømålene i prosjektet. MOP utarbeides i neste planfase og risikovurderinger legges til grunn for
utarbeidelsen av planen. Det er en handlingsplan som bryter ned og konkretiserer målene, iverksetter
tiltak og plasserer ansvar. Konsekvensutredningene som er gjennomført identifiserer aspektene ved
tiltaket, og gir et grunnlag for å kunne konkretisere mål og identifisere avbøtende tiltak. MOP og
strukturen for denne er foreløpig ikke avklart. En hensiktsmessig struktur må tilpasses
utbyggingsetappene og avklares i videre prosess med Bane NOR.

11.2 Miljøbudsjett
Som en del av forstudien ble det utarbeidet et miljøbudsjett basert på Bane NORs tidligfaseverktøy
[77]. Dette verktøyet har begrensninger siden det ikke er basert på prosjektspesifikke inngangsdata, i
tillegg til å ikke inkludere bygging av veg.
Det er derfor utarbeidet to separate miljøbudsjett for hhv. bane- og vegalternativene. Hensikten er å
sammenlikne alternativene med planlagte kombinasjoner av veg og bane med tanke på forventet
klimagassutslipp, og etablere et grunnlag for å kunne vurdere tiltak for å begrense utslipp av
klimagasser. Delutredningen klimagassbudsjett inngår som del av det miljøfaglige beslutningsgrunnlaget som skal legges til grunn for valg av alternativ.
I klimagassbudsjettet for bane er bl.a. rivearbeider, grunnarbeider og anleggsarbeid inkludert i
beregninger utover systemgrensesnittet som er satt i Bane NORs tidligfaseverktøy.

11.2.1 Miljøbudsjett for jernbane
Miljøbudsjettet viser beregninger av forventet utslipp av klimagasser som CO2-ekvivalenter fra
utbyggingsfasen inkludert avhending, drifts- og vedlikeholdsfasen.
I delutredning «Klimagassvurdering for tekniske alternativer (Miljøbudsjett) Seut–Rolvsøy (ICP-16-A25146)» [78] beskrives klimagassutslippet fra anleggene som de alternative jernbanetraseer medfører.
Estimering av klimagassutslipp er gjennomført som en preliminær livsløpsanalyse, iht. gjeldende
veiledning for «miljøbudsjett» fra Bane NOR. Det er beregnet for ulike kombinasjoner av alternativ 6b
og 2a for Seut–Kiæråsen, og alternativ 2a og 4a for Kiæråsen–Rolvsøy.
Analysene er utført på foreliggende datagrunnlag bestående av prosjektspesifikke primærdata fra
kalkyler og møter med fagpersoner. Analysen utgjør ikke fullstendige livsløpsanalyser for utbyggingsalternativene, og kvantifisering av samlet utslipp utgjør den største usikkerheten. Resultatene skal
legges til grunn for sammenlikning av alternativene, og de kvantifiserte forskjellene mellom alternativene er beheftet med relativt mindre usikkerhet som konsekvens av tilnærmingen. Resultatene kan
derfor sammenlignes med de tall for klimagassutslipp som foreligger for utbyggingsalternativene.
For Seut–Kiæråsen medfører alternativ 2a det minste utslippet på 113 530 tonn CO₂-ekvivalenter,
mens alternativ 6b medfører et utslipp på 126 000 tonn. Alternativ 2a på strekningen Kiæråsen–
Rolvsøy medfører et utslipp på 113 000 tonn CO₂-ekvivalenter, mens alternativ 4a gir 99 000 tonn.
Beregnet totalutslipp for kombinasjon av de ulike banealternativene vises i figur 11–1. Beregningene
viser at det er størst forskjell i utslipp mellom banealternativ 6b i kombinasjon med 2a (6b + 2a) og
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banealternativ 2a i kombinasjon med 4a (2a + 4a). Det førstnevnte har 28 000 tonn CO2-ekv. høyere
utslipp enn 2a + 4a, tilsvarende økte utslipp med 13 %.

Figur 11–1: Totalutslipp for de ulike alternativene for jernbane
Grunnarbeider medfører de største klimagassutslippene etter en fagvis inndeling, etterfulgt av bruer
og konstruksjoner, tunneler, og overbygning jernbaneteknikk (JBT). Kalksement fra grunnstabilisering
utgjør som enkeltpost hovedandel av klimagassutslipp for alle traséalternativ. Generelt medfører
arbeid med tunge masser, betong og stål store klimagassutslipp.

11.2.2 Miljøbudsjett for veg
Miljøbudsjettet viser antatte utslipp av klimagasser (tonn CO₂-ekvivalenter) fordelt på de ulike vegalternativene fra utbygging, drift- og vedlikeholdsfasen og bruksfasen. Metoden er basert på Statens
vegvesen sitt verktøy EFFEKT og gjennomført i henhold til Statens vegvesens Håndbok V712 [79] for
vurdering av klimagassutslipp i tidlig fase. Resultatene er videre utredet i delutredning Miljøbudsjett
veg ICP-16-A-25584 [80].
EFFEKTs klimamodul [81] baseres på en relativt overordnet beregning av utslipp på bakgrunn av
konstruksjonsvolum fra anslag og generiske forutsetninger for mengder og utslipp i modellen. I
utgangspunktet er det lagt opp til å bruke få ekstra inndata for klimagassberegningene utover det som
finnes i modellen fra før. De ulike systemavgrensningene og forutsetningene i beregningene er
beskrevet i delutredningen.
Usikkerhetene i beregningene ligger i modellens begrensning for utregning av totalutslipp for klimagasser og de systemavgrensningene som er fastsatt i modellen. Det vil ikke være mulig å ta hensyn til
alle faktorer som bidrar til klimagassutslipp i tidlig fase.
Beregnet totalutslipp av klimagasser for de ulike alternativene er vist i figur 11–2. Resultatene viser at
vegalternativ 3 har de laveste klimagassutslippene for fasene bygging, drift/vedlikehold og transport
med ca. 67 500 tonn CO₂-ekvivalenter. Vegalternativ 1 har de høyeste utslippene (ca. 80 500 tonn
CO₂-ekvivalenter). Forskjellene ligger hovedsakelig i mengde kalksementpeling og lengde på tunnel
mellom alternativene og derav mengde betong og stål.
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Klimamodulen til EFFEKT tar ikke høyde for kalksementpeling. Det er likevel gjort tilleggsberegning
basert på mengdene som benyttes for de tre alternativene som videre er inkludert i resultatene..

Sammenstilling av klimagassutslipp
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Figur 11–2: Totalutslippene for de ulike alternativene for veg, medregnet kalksementpeling

11.3 Hovedutfordringer
Bygging av nytt dobbeltspor og stasjon med tilhørende vegsystem er krevende. Noen
hovedutfordringer knyttet til miljøforhold som må utredes i det videre arbeidet er:
• Nærføringsulemper i form av støy, rystelser, støv og tilsmussing m.m. fra anleggsvirksomheten vil være en konsekvens for beboere, arbeidstakere og andre som ferdes i eller nær
anleggsområdet. Alle alternativene føres gjennom tettbebygd område/bysentrum, og stort
antall boliger ligger tett på anleggsarbeidet. Tiltak for å redusere ulemper i nærmiljøet må
vektlegges i det videre arbeidet.
• Langvarig anleggsperiode forsterker nærføringsulempene for tredjepart. Alle alternativene har
lang anleggsvarighet.
• Vanskelige grunnforhold på store deler av strekningen medfører omfattende sikring og stabiliserende tiltak for å få etablert konstruksjoner. Arbeidene og tiltakene som må gjøres som
følge av vanskelige grunnforhold, har generelt stort klimagassavtrykk og vil gi store bidrag inn
i miljøbudsjettet, samt gi føringer for miljøoppfølgingen i anleggsfasen.
• Potensialet for at utbyggingen kommer i konflikt med forurenset grunn er beskrevet i miljøgeologirapport ICP-16-V-25004 [82]. Dette er basert på det som finnes av kjente registreringer
i offentlige databaser, og må følges opp videre for å få mer kunnskap om omfang og faktisk
forurensning innenfor anleggsgrensen. Krav i forurensningsloven med tilhørende forskrift vil bli
bestemmende for hvilke tiltak og omfanget av tiltakene som må gjennomføres.
• Det vil innhentes tillatelse til utslipp fra anleggsvirksomheten gjennom en egen søknad etter
forurensningslovgivningen. Det må forventes krav til rensing og overvåking av anleggsvann
før det slippes ut til resipient.
• Traseene ligger i områder med stort potensial for funn av kulturminner. Arkeologiske undersøkelser kan avdekke automatisk fredete kulturminner, som igjen kan gi føringer for tiltaket.
Foreløpig sammenlikning av alternativene med hensyn på konsekvenser for ytre miljø, viser små
forskjeller.
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12 KOSTNADER
Det er estimert prosjektkostnader for de alternative løsningene på de to delstrekningene Seut–
Kiæråsen og Kiæråsen–Rolvsøy med tilhørende vegalternativer. For banealternativene er Bane NORs
retningslinjer for estimering lagt til grunn, for vegalternativene er Statens vegvesens Anslagsmetode
(håndbok R764 [83]) benyttet. Inndelingen er basert på en geografisk inndeling i forhold til om
tiltakene i hovedsak omfatter veg eller jernbane, med noen tilpasninger i forhold til byggerekkefølge.
Skisser som viser omfang for hhv. Anslag og kalkyle er gitt som vedlegg til kalkylerapporten (ICP-16A-25018_02A). Endelig kostnadsdeling mellom de ulike instansene er ikke avklart.
I henhold til vanlig praksis i henholdsvis jernbane- og vegsektoren ble jernbanekostnadene estimert
uten mva. og med siste års prisnivå (på daværende tidspunkt 2017-priser), mens vegkostnadene ble
estimert inklusive mva. og med inneværende år som prisnivå (2018). Resultatene i de neste
avsnittene presenteres slik de de foreligger fra jernbanekalkylen og veganslaget. I avsnitt 12.3 er alle
kostnader omregnet til 2018-kroner og vist uten mva., slik at de kan sammenstilles.

12.1 Kostnadsestimat for banealternativer
12.1.1 Basisestimat
Grunnlag for kostnadsestimatene for banealternativene er låste fagmodeller, utarbeidet i hovedplanfasen. I tabellen under er det presentert estimert prosjektkostnad for arbeider knyttet til
jernbanetraseen, medtatt grunnerverv, men uten usikkerhetspåslag og MVA. I tillegg er kostnader for
veg og landskapsarbeider i direkte tilknytning til jernbanetraseen inkludert, samt stasjonsområdet med
reisetorg. Estimatene er presentert i egen rapport Kalkylerapport (ICP-16-A-25018_01A) som er
unntatt offentlighet.
Kostnadsestimatet er definert som et klasse 1-estimat iht. Håndbok for estimering av kostnader for
investeringstiltak [84], med krav til nøyaktighet på +/– 20 %. Vurdering av kravet, og estimering av
usikkerhet gjøres gjennom egen usikkerhetsanalyse (ICP-16-A-00006) [85]. Tabellene under viser et
sammendrag av kostnadsestimatene for prosjektkostnadene for de ulike scenariene. Estimatets
prisnivå er 2017.
Tabell 12-1: Prosjektkostnad for jernbane (2017-prisnivå, mill. kr, uten usikkerhetspåslag og
mva.)
Prosjektkostnad
Prosjektkostnad
Prosjektkostnad
Alternativ
Seut–Kiæråsen*
Kiæråsen–Rolvsøy*
samlet*
Seut–
Kiæråsen–
mill. kr
mill. kr
mill. kr
Kiæråsen
Rolvsøy
2a + 1
2a+ 1
6b + 1
6b + 1
6b + 2
6b + 2
6b + 3
6b + 3

2a
4a
2a
4a
2a
4a
2a
4a

6 039
6 039
5 573
5 573
5 440
5 440
5 414
5 414

3 474
3 123
3 475
3 121
3 475
3 121
3 475
3 121

9 513
9 161
9 048
8 694
8 915
8 561
8 889
8 535

*Kostnader for vegalternativene estimert i ANSLAG er ikke medtatt i denne tabellen, men er gitt i neste
delkapittel.

De største byggekostnadene er knyttet til konstruksjoner, tunneldrift og geotekniske tiltak, samt
forberedende arbeider som omlegging av fv. 109, riving av bygningsmasse og etablering av
riggområder. Grunnerverv utgjør 10–13 % av prosjektkostnadene.
Prosjektkostnadene i tabellen over viser at for strekning Seut–Kiæråsen er 2a + 1 dyrere enn
alternativene for 6b. I hovedsak skyldes kostnadsforskjellene her mer kompliserte arbeider med
konstruksjonene ved Frydenberg trau og i stasjonsområdet for 2a + 1 alternativet. I stasjonsområdet
må 2a + 1 bygges i flere byggetrinn og delvis i samme trase som eksisterende spor, noe som er
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kostnadsdrivende. Dette er reflektert i estimatet blant annet ved bruk av produktivitetsfaktor for
arbeidene med konstruksjonene. Det er knyttet usikkerhet til størrelsesorden på faktoren, og den
tekniske løsningen er mindre moden enn for 6b + 1. Det antas derfor at det kan være noe mer rom for
optimalisering på 2a + 1 enn for 6b + 1. I tillegg er påslaget for rigg og drift og byggherrekostnader for
2a + 1 derfor estimert til å være 10 % høyere enn for de andre alternativene pga. lengere tid for
anleggsgjennomføring. 2a + 1 har også noe høyere kostnad for utstyr og miljøtiltak grunnet noe større
areal for reisetorg og behov for oppfylling med lette masser.
Det er også en noe høyere kostnad for forberedende arbeider for 2a + 1 og 6b + 1 enn for 6b + 2 og
6b + 3. Alternativene 2a + 1 og 6b + 1 har begge høyere grunnervervskostnad og medfølgende rivekostnader som ligger under forberedende arbeider. Alternativ 6b + 1 har de høyeste kostnadene for
grunnerverv da det her erverves et større antall boliger.
For Kiæråsen–Rolvsøy er alternativ 4a rimeligere enn 2a. Her er det liten forskjell i kostnader for
konstruksjoner, til tross for at løsningene er ulike. I 2a er betongkonstruksjonene i hovedsak trau ved
Lisleby og bru over Evjebekken. I 4a er det trau ved Gamle Glemmen kirke og en stor bru/viadukt som
strekker seg over Evjebekken og videre langs Dikeveien. Alternativene har ulikt omfang av tunneler og
dagsone på strekningen. I 2a er det mer dagsone og kostnadene for geotekniske tiltak er betydelige,
mens det for 4a er større omfang av tunneler med betydelige kostnader knyttet til tunneldrift. Alternativ
4a har også mindre omfang forberedende arbeider, og grunnerverv.
Grunnforhold og grunnvannstand er blant de største usikkerhetene i forutsetninger på teknisk side.
Dette innvirker på omfang av stabiliserende tiltak, samt dimensjonering og fundamentering av
konstruksjoner. Det er videre en del usikkerhet knyttet til kostnader for deponering av masser og hvor
disse skal transporteres.
Kostnader for rigg og drift og grunnerverv har også stor usikkerhet. Rigg- og driftspåslag varierer
erfaringsmessig mye, og er derfor vanskelig å estimere.

12.1.2 Usikkerhetsanalyse
Metier OEC har utført usikkerhetsanalyse av prosjektet Seut–Rolvsøy (ICP-16-A-00006) [85].
Analysens formål har vært å gi et kvalitativt og kvantitativt bilde av kostnadsusikkerheten i prosjektet
og de foreliggende alternative løsninger. Usikkerhetsanalysen ble gjennomført med en to dagers
samling i en bredt sammensatt gruppe fra prosjektorganisasjonen, rådgiver 2G, ulike fagområder i
Bane NOR, samt representanter fra Utbyggingsstab Økonomi og Styring.
Resultatene av usikkerhetsanalysen presenteres i form av; størrelser på forventet tillegg/reduksjon,
forventet kostnad, standardavvik og verdi for P85 for hvert av de 8 løsningsalternativene.
Figuren under oppsummerer analysens overordnede kvantitative resultater for totalløsningene. Alle
tall er avrundet til nærmeste million kroner.
Tabell 12-2. Resultater kvantitativ usikkerhetsanalyse, 8 delstrekninger, i MNOK 2017-kroner,
ekskl. mva.
Alternativ
Basiskostnad Forventet
Forventet
P85
Standardavvik
kostnad
tillegg %
Seut–Kiæråsen
2a + 1
6 039
6 761
12 %
8 368
23 %
6b + 1
5 573
6 110
10 %
7 543
22 %
6b + 2
5 440
5 950
9%
7 370
23 %
6b + 3
5 414
5 910
9%
7 309
22 %
Kiæråsen–Rolvsøy
2a (2a)
3 474
3 811
10 %
4 787
24 %
2a (6b)
3 475
3 807
10 %
4 780
24 %
4a (2a)
3 123
3 387
8%
4 191
23 %
4a (6b)
3 121
3 393
9%
4 206
23 %
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Resultatene fra usikkerhetsanalysen viser for de helhetlige løsningsalternativer (kombinasjoner av de
to delstrekningene) mellom Seut og Rolvsøy et forventet tillegg på mellom 9 og 11 % og usikkerhetsavsetninger på mellom 17 og 18 %. Relativt standardavvik varierer mellom ca. 20 % og ca. 22 %. De
relative standardavvikene viser at usikkerheten i mindre grad varierer mellom løsningsalternativene.
Nivå på usikkerheten vurderes å være på normalt nivå for en hovedplan, selv om usikkerheten ligger
på et øvre nivå.
Det er identifisert potensial for å kunne redusere kostnader, men også risiko for at kostnader kan bli
høyere i alle vurderte alternativer/delstrekninger. Særlig viktig synes å være tiltak som bidrar til å øke
kunnskapen om grunnforholdene (spesielt mellom Seut og Rolvsøy) og hvilken virkning økt innsikt kan
ha på prosjektets valg av løsninger, strategier og kostnader. Videre, det samlede behov for
grunnerverv (innløsning av boliger, næringseiendommer, massehåndtering) er omfattende i alle
løsningsalternativer.

12.2 Anslag for vegalternativer
Det har vært gjennomført kostnadsanslag for rv. 110 Simo–St. Croix ved hjelp av Statens vegvesens
Anslagsmetode [83].
Anslaget ble gjort for de tre vegalternativene 1, 2 og 3 tilpasset kombinasjon med banealternativ 6b,
samt for en variant av vegalternativ 1 tilpasset banealternativ 2a. Anslagene er dokumentert i ICP-16A-25081 [86], ICP-16-A-25082 [87] og ICP-16-A-25083 [88]. Med tanke på behov for senere
oppsplitting og andre kombinasjonsmuligheter enn de definerte alternativene, er kalkylen inndelt i
delstrekninger samt at enkelte objekter er egne kostnadselementer, herunder kollektivgata og omlagt
rv. 110 / fv. 109.
I avsnitt 12.3 er kostnadene for bane og veg omregnet til felles prisnivå ekskl. mva. slik at de kan
sammenstilles.

Figur 12–1: S-kurve for alternativ 6b + 1. Kurven skal tolkes som at det er 50 prosent
sannsynlighet for at kostnaden blir 3 642 millioner kroner eller mindre (P50-verdi) og 85
prosent sannsynlighet for at kostnaden blir 4 326 millioner kroner eller mindre (P85-verdi)
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I motsetning til grunnkalkylen for jernbane, inngår det en usikkerhetsberegning i Anslag-metoden.
Usikkerheten er knyttet til det enkelte kostnadselement gjennom trippelanslag (høy, lav og sannsynlig
verdi) samt at det identifiseres og verdsettes usikkerhetsfaktorer for prosjektet generelt. Det beregnes
en sannsynlighetsfordeling knyttet til ulike utfall. Blant resultatene som fremkommer kan man derfor
finne P50-verdi og P85-verdi. Det er 50 prosent sannsynlighet for at utfallet blir P50-verdien eller
lavere, og 85 prosent sannsynlighet for at utfallet blir P85-verdien eller lavere, En såkalt S-kurve som
illustrerer dette er vist i figur 12–1 for alternativ 6b + 1.
P50-resultatene for de ulike vegalternativene er presentert i tabell 12-3. Standardavviket i de ulike
beregningene lå på 9–10 prosent.
Tabell 12-3: Investeringskostnad for rv. 110 Simo–St. Croix (P50, 2018-prisnivå, mill. kr inkl.
mva.)
Alternativ
(6b) + 1
(2a) + 1
(6b) + 2
(6b) + 3
Investeringskostnad
3 942
3 943
3 188
3 095
Vegalternativ 1 er dyrere enn 2 og 3 fordi fjelltunnelen under Brattliparken er lengre enn tunnelalternativene under St. Hansfjellet og dessuten medfører alternativ 1 betongtunnel (cut & cover).
Modellene og tegningene viser forskjellige løsninger for gang- og sykkelvegsystemet på St. Croix. I
kostnadsanslagene i tabellen ovenfor er det forutsatt rimeligste løsning for gang- og
sykkelvegsystemet på St. Croix i alle alternativene, det vil si at systemet ligger over rundkjøringen.
Dette er gjort for å behandle alternativene likt, siden valget av gang- og sykkelløsning her er
uavhengig av alternativ. Det er også gjort kostnadsanslag for løsningen med gang- og
sykkelvegsystemet under rundkjøringen. Dette ville øke investeringskostnaden med 184 millioner
kroner i alternativ (6b) + 1; 180 millioner kroner i alternativene (2a) + 1 og (6b) + 2 og 181 millioner
kroner i alternativ (6b) + 3. Forskjellene i kostnadsøkning skyldes ulike påslag på
entreprenørkostnadene i de ulike alternativene.

12.3 Samlet prosjektkostnad
Tabellen under viser samlet forventet prosjektkostnad for bane og veg for delstrekning Seut–Kiæråsen
og Kiæråsen–Rolvsøy. Prisnivå er 2018.
Tabell 12-4: Forventet kostnad, 2018-prisnivå, mill. kr eks. mva.
Forventet
Forventet
Forventet prosjektkostnad
Alternativ
prosjektkostnad prosjektkostnad
samlet* (mill. kr)
bane (mill. kr)
veg (mill. kr)
Seut–Kiæråsen
2a + 1
7 022
3 244
10 266
6b + 1
6 346
3 242
9 588
6b + 2
6 180
3 622
8 802
6b + 3
6 138
2 547
8 686
Kiæråsen–Rolvsøy
2a (2a + 1)
3 958
3 958
2a (6b)
3 954
3 954
4a (2a + 1)
3 518
3 518
4a (6b)
3 524
3 524
*Merk at det for både 2a og 4a i Kiæråsen–Rolvsøy er litt ulik teknisk løsning om de kobles mot 6b eller 2a alternativene i Seut–
Kiæråsen . Det er derfor vist to ulike kostnader for hvert alternativ for Kiæråsen–Rolvsøy

Billigste kombinasjon er 6b + 3 mellom Seut og Kiæråsen kombinert med 4a mellom Kiæråsen og
Rolvsøy. Denne kombinasjonen har en forventet prosjektkostnad på 12,2 mrd. kroner. Dyreste
kombinasjon er 2a + 1 med 2a, med en forventet prosjektkostnad på 14,2 mrd. kroner.
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13 AVVIK
I dette kapitlet beskrives løsninger som ikke er iht. til håndbøker, regelverk, krav og føringer. Det er
ikke skilt på avvik og fravik, alt er kalt avvik.
Ingen av avvikene anses å være av en slik art at de vil kunne stoppe videreføring av prosjektet, men
noen av dem vil kunne medføre økte kostnader dersom de ikke kan optimaliseres bort eller
aksepteres. Eksempel på det siste er valg av alfafaktor for eksisterende bane. Det benyttet en
alfafaktor på 1. Om dette ikke godkjennes vil det trolig gi større konsekvenser for alt. 2a enn 4a.

13.1 Jernbane
Avvik er listet opp i tabell 13-1. Disse er varslet til prosjektet BN IC-Østfoldbanen og er akseptert som
grunnlag for hovedplanarbeidet. BN' IC har ikke sendt avvikssøknader. I neste planfase vil det
arbeides videre med å optimalisere løsninger slik at avvik kan reduseres/fjernes, og det vil sendes
avvikssøknader for de løsninger som ikke kan optimaliseres bort.
I alle alternativer er overkjøring mellom spor 2 og 3 på ny Fredrikstad stasjon endret fra sporkryss i
konseptdokument til sporsløyfer. I alternativ 2a vil avstand mellom stokkskinneskjøter bli 15 meter,
ikke 30 meter som er kravet i teknisk regelverk (TRV). 2G vurderer sporsløyfer til å være en bedre
løsning enn sporkryss for drift og vedlikehold, og planlegger med dette der det er mulig. Løsningen er
foreløpig akseptert av Bane NOR, men vil forsøkes optimalisert i neste planfase.
I dagens løsning i alternativ 2a er ytterkant av en søyle til overgangsbru for gang- og sykkelveg på
Frydenberg 3,75 meter fra spormidt, ikke fire meter som er kravet i TRV. Løsningen på søyle vil
forsøkes optimalisert i neste fase.
I alle alternativer er det valgt å bruke trapper med repos og ikke rett trappeløp som TRV krever.
Grunnen til at dette er at det ikke ble funnet tilfredsstillende løsninger for atkomst med rette trappeløp
uten at hele stasjonskonseptet måtte endres betydelig. Løsningen er foreløpig akseptert av Bane
NOR, men kan forsøkes optimalisert i neste planfase.
I alle alternativer er det valgt å planlegge uten avsporingsindikatorer på grunn av kort avstand mellom
stasjon og tunneler. I TRV er det krav om avsporingsindikator ved tunnellengder som gjennom
Grønlifjellet, men TDB ønsker å fjerne avsporingsindikatorer. 2G har valgt å følge TDB og ikke TRV.
Løsningen er foreløpig akseptert av Bane NOR.
I alle alternativer er det valgt å benytte alfafaktor lik 1 for eksisterende spor/infrastruktur i utbyggingsfase/midlertidig fase. Avviket er varslet til prosjektet BN IC-Østfoldbanen og er akseptert som grunnlag
for hovedplanarbeidet. Det vil i neste fase søkes om stedsbestemte avvik i forhold til TRV for alle
delstrekninger hvor dette er relevant.
13.1.1 Horisontal- og vertikalgeometri
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 Oslo-Fredrikstad og 68 minutter for Oslo-Halden. Alternativene på strekningen Seut–
Rolvsøy gir ikke grunnlag for å forvente vesentlige avvik fra tidligere beregninger.
13.1.2 Sporplan Fredrikstad stasjon
Sporplanen for Fredrikstad stasjon er iht. konseptdokumentet for begge alternativer (2a og 6b), og kan
dermed anses å ha tilsvarende måloppnåelser for pålitelig tilbud, frekvens og kapasitet. Ytterste
sporsløyfe for alternativ 6b blir liggende lenger unna stasjonen enn for alternativ 2a, men dette kan
optimaliseres i neste planfase.
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Tabell 13-1: Avvikslogg for mulige avvik fra teknisk regelverk mv.
Beskrivelse

Alt.

Sporsløyfene mellom spor 2 og 3 på
2a
ny Fredrikstad stasjon har avstand
mellom stokkskinneskjøt mindre enn
bør-krav på 30 meter. Avstand er 15 m
Avstand fra spormidt til søyle for
2a
overgangsbru over sporområdet på
Frydenberg (K731) er mindre enn
kravet (ca. 3,75 m mot 4,0 m)
Det er i tunnelene gjennom St. Hans- Alle
fjellet og Grønlifjellet benyttet
minsteavstand, mellom spormidt og
innervegg tunnel, gitt i teknisk
regelverk for enkeltsporet tunnel. Dette
gjelder mot fjellstabbene mellom
tunnelene for både de enkeltsporet
tunnelene og dobbeltsporet tunnel i
midten. Avviket gjelder kun der
hastigheten er lavere eller lik 130 km/t
for spor 1 og spor 4, i de enkeltsporet
tunnelene. I de dobbeltsporet
tunnelene er maksimal hastighet 80
km/t

Avvik / endring fra

Type

TRV
Overbygning/Prosjektering/ Sporets
trase – avsnitt 3.7

Bør

Søk
nad
til
BN

Stat
us
2G *
1

Status Dok.
søk- ref.
nad**
0
-

TRV
Skal
Bruer og
konstruksjoner/Prosjektering og
bygging/Overgangsbruer avsnitt 3a
TDB
Teknisk designbasis
(tunneltverrsnitt) har krav om 4280
mm mellom innervegg og spormidt i
enkeltsporet tunnel og 4180 mm i
dobbeltsporet tunnel. I TRV er
minimumskravet 3350 mm for
enkeltsporet tunnel og for
dobbeltsporet tunnel er kravet 4100
mm. Absolutt minimum er 2200
(frittromsprofil) + 100 (kurveutslag) +
800 (rømningsveg) = 3100 mm

BN 1

0

BN 1

0

Rettløpstrapper: Fra reisetorget og ned Alle TRV
Bør
til plattformer er det et repos for å
Overbygning/Prosjektering/Publikum
fange opp atkomstmulighet fra begge
sareal: 7 Trapp, c) Stigning, 1.
retninger
Utførelse: «Trapper bør være i rette
løp»
Ut fra tunnelenes korte avstander til
Alle Teknisk designbasis
Skal
nærmeste stasjoner (Fredrikstad og
Kap.10.4.2, tabell 41, rad 9: Det er et
Sarpsborg) og derfor teknisk meget
ønske å fjerne avsporingsindikatorer
utfordrende å designe anlegg med
siden det ofte er feilsituasjoner med
avsporingsindikatorer som vil fungere
hensyn til disse. Dette bør vurderes
etter hensikten.2G har valgt ikke å
opp mot baneprioritert og for pri 1
planlegge med Avsporingsindikatorer
bør dette fjernes. InterCity er pri 1på strekningen Seut–Klavestad.
område. Da vil hyppig ultralydsjekk
Anlegget vil da også tilfredsstille ønske
av skinner erstatte avsporingsi Teknisk designbasis.
indikatorer, slik at svakheter
Endring av denne forutsetningen kan
oppdages før feil.
medføre omfattende omprosjektering
Teknisk regelverk
hvis det ikke kan løses med
521 Tunneler, kap. 11, pkt. 4 Avtilfredsstillende løsninger i
sporingsindikator: Kravene gjelder
signalanlegget
for tunneler > 1000 m.
a) Avsporingsindikatorer skal
monteres ved følgende tilfeller:
1. Foran alle dobbeltsporede
tunneler eller foran dobbeltsporede tunnelrike strekninger
2. Foran tunneler med kryssingsspor
b) Avsporingsindikator skal monteres
på hvert spor i forbindelse med siste
hovedsignal før innkjøring til
tunnelen. For kravanalyse, se
avsporingsindikator
Stabilitetsberegninger for dagens
Alle TRV
Skal
bane, i anleggsperiode / midlertidige
faser, har vært utført med en alfafaktor
lik 1,0. Bane NOR er informert om
dette og innforstått med at alfafaktor lik
1.0 legges til grunn for slike
beregninger i teknisk hovedplan.

Ing 1
en

0

BN 1

0

Merknad

Foreløpig
akseptabel løsning, vurderes i
neste fase
Foreløpig
akseptabel løsning, vurderes i
neste fase
MFR- Det søkes om
2Gavvik fra TDB
053
for tverrsnitt for
enkelt- og dobbeltsporet tunnel. For dobbeltsporet
tunnel søkes
det også om
avvik fra TRV. I
tillegg vil det
ved behov bli
benyttet nisjer
for teknisk
utrustning
Fag- TRV-løsning
modell ville ført til
er
betydelig endrARK ing i stasjonskonsept
MFR- Det søkes om
2Gavvik fra TRV i
054
forbindelse
med bruk av
avsporingsindikator, og
kun følge
ønske i TDB.
2G har sendt
MFR-054 til BN
i THP, og BN
har svart at
dette er for
tidlig å vurdere
i THP.
2G benytter
forutsetninger i
TDB i THP

BN 1

0

Det vil
avvikssøkes for
hvert tilfelle i
neste fase.

Formelle søknader er foreløpig ikke
godkjent. Avviket har ingen betydning
for ny bane i endelig fase.

* Status 2G: 0: Utredes 1: Forslag legges til grunn for arbeid nå
fremme søknad- stopp arbeid

2: Avvent svar før arbeid startes 3: Ikke
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** Status søknad: 0: Søknad ikke sendt, 1. Søknad sendt, 2. Søknad godtatt, 3. Søknad godtatt md betingelser, 4.
Søknad avslått

13.2 Veg
Tabell 13-2 oppsummerer avvik fra vegnormalene. Det er ikke søkt om fravik for noen av avvikene i
denne fasen.
Ved planlegging i tettbygde områder er det nødvendig å gjøre tilpasninger til vegnormalene for å få til
en bymessig utforming. Dette medfører at geometri og helninger for veger og gang- og sykkelveger
må avvike noe fra normalkravene og dette er hovedårsaken til avvikene som er innarbeidet i planene.
For vegalternativene er det ikke store variasjoner for avvikene mellom de ulike alternativene.
Helningsforholdene for gang- og sykkelvegsystemene er ganske like i de ulike vegalternativene og
horisontalgeometrien for hovedvegen er tilpasset bymessig utforming i alle alternativene.
Tabell 13-2: Avvikslogg for mulige avvik fra vegnormalene
Beskrivelse
Gang- og sykkelveger: Ved
krysning av rv. 110 / fv. 109 er
helning opp mot 7 % benyttet
for å tilpasse omgivelsene.

Alternativ

Vegalternativ
nativ 1, 2 og
3, Rv. 110
Simo–St.
Croix.
Gang- og sykkelveger. Ved
Rv. 110, alle
krysning av rv. 110 / fv. 109 er alternativer
helning opp mot 7 % benyttet
for å tilpasse omgivelsene
Horisontalradius for senterlinje.
Ny firefelt har r=90 (alt. 1) og
r=99 (alt. 2 og 3) på kort strekning mellom to rundkjøringer
for å tilpasse bymessig
utforming
Horisontalradius for senterlinje
ny firefelt har r=91 med kort
avstand til rundkjøring ved
Glemmen for å tilpasse
bymessig utforming
Gang- og sykkelrampe fra
Veumveien mot øst har helning
opp mot 10 % for å komme
opp til gang- og
sykkelvegnettet

Avvik fra

Type

Statens vegvesens håndbøker, N100 Veg- og
gateutforming.
Krav 5 % (7 % for kortere strekninger utenfor
tettbygd strøk).
Statens vegvesens håndbøker, f.eks. N100
Veg- og gateutforming. Krav 5 % (7 % for
kortere strekninger utenfor tettbygd strøk)

Rv. 110, alle Statens vegvesens håndbøker, N100. Krav til
alternativer
vegtype H6 er horisontalradius 175 m
Grønli–St.
Croix

Fv. 109, veg- Statens vegvesens håndbøker, f.eks. N100
alternativ 2
Veg- og gateutforming. Krav til vegtype H6 er
og 3
horisontalradius 175 m

Rv. 110, veg- Statens vegvesens håndbøker, f.eks. N100
alternativ 1
Veg- og gateutforming. Krav 5 % (7 % for
kortere strekninger utenfor tettbygd strøk)

Gang- og sykkelvegbruer i
rundkjøringene er planlagt
utført i stål

Rv. 110,
Statens vegvesens håndbok N400 Bruprosjek- Bør
vegalternativ tering, punkt 1.1.3.3. «Bør»-krav om å ikke
1
bruke materialer som krever periodisk vedlikehold over motorveg og veger med ÅDT > 8000
Stopplommer utenfor tunnel,
Rv. 110, alle Statens vegvesens håndbok N500
H6. 2x T9,5. Stopplommer er alternativer
Vegtunneler. Kap. 3.5.1. figur 3.5 Havarinisje
innarbeidet med totallengde 40
viser total lengde 90 m
m utenfor tunnelmunning-ene
Gang- og sykkelveg fra
Rv. 110, alle Statens vegvesens håndbøker, f.eks. N100
rundkjøring Dammyr mot
alternativer
Veg- og gateutforming. Krav 5 % (7 % for
sentrum/Damstredet har
kortere strekninger utenfor tettbygd strøk).
helning over 7 % (ca. 8 %)

Noen midlertidige gang- og
Alle alternativ Statens vegvesens håndbøker. Tabell E.8 i
sykkelveger i anleggsfasen
N100 Veg- og gateutforming angir maksimal
oppfyller ikke krav til universell
stigning for gang- og sykkelveg
utforming da det ikke er
tilstrekkelig plass

Dok.ref./
tegn. nr.
Optimaliseringsrap. ICP16-A-25031

Merknad

Sammenstillingsmodell
(3D-modell)

Plassering og utforming av stopplommene
er godkjent av SvRØ
for hovedplanfasen
Punktet er innarbeidet
i optimaliseringslisten
for neste fase. Mulig
løsning er å senke
rundkjøringen ved
Dammyr slik at max.
helning 7 % oppnås

Krav til 5 % er under
vurdering i revisjon av
TEK-regelverket.
Foreligger forslag til at
7 % kan benyttes.
Optimaliser- Krav til 5 % er under
ingsrap. ICP- vurdering i revisjon av
16-A-25031 TEK-regelverket.
Foreligger forslag til at
7 % kan benyttes
Optimaliser- Tilpasning til bymessig
ingsrap. ICP- utforming i sentrum
16-A-25031. med lav hastighet
Plan- og
mellom rundkjøringer
profilmed vikeplikt
tegninger
Sammenstil- Tilpasning til bymessig
lingsmodell
utforming i sentrum
(3D-modell) med lav hastighet
mellom rundkjøringer
med vikeplikt
Sammenstil- Avklart med SvRØ at
lingsmodell
rampen legges inn
(3D-modell) med stor helning.
Alternativ gs-rute som
er litt lenger med bru
over Veumveien/
Holmegata
tilfredsstiller universell
utforming
Sammenstillingsmodell
(3D-modell)

Sammenstillingsmodell
(3D-modell)
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14 MÅLOPPNÅELSE OG ANBEFALING
Vurdering av måloppnåelse og Bane NOR og Statens vegvesen sin anbefaling av alternativ fremgår i
eget dokument, Notat måloppnåelse og anbefaling [89].
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15 VIDERE ARBEID
Teknisk hovedplan er del av grunnlaget knyttet til å velge hvilket alternativ for bane og veg som skal
tas videre til teknisk detaljplan og reguleringsplan. Etter at teknisk hovedplanarbeidet er ferdigstilt vil
det forberedes til og startes opp arbeider knyttet til tekniske detaljplan. I den fasen vil plassering og
utforming av jernbaneanlegget og veganlegget med tilhørende funksjoner bli optimalisert og det vil
utføres prosjektering og videre undersøkelser for å avklare tekniske og miljømessige forhold.
Teknisk detaljplan er grunnlag til reguleringsplanene som skal gi grunnlag for grunnerverv, avklare
nødvendige forhold som atkomster og vegløsninger, over-/underganger, detaljert trasé for bane og
veg, konstruksjoner, fastsette nødvendige krav til utforming og hensyn til omgivelsene, herunder
støytiltak og andre miljøtiltak.
Under følger en overordnet oversikt over forhold som anbefales vurdert i forkant av, under og i
etterkant av kommende prosjekteringsfase (detaljplanfasen). Oversikten er ikke uttømmende og må
vurderes nærmere i innledning av neste fase.

15.1 Optimaliseringsliste Seut–Rolvsøy
Optimalisering av bane og veg-geometri:
•
Generelt for alle alternativene er at det i neste planfase, reguleringsplanfasen, må jobbes
videre med linjeoptimalisering av banen både horisontalt og vertikalt. I denne
sammenheng må også veiløsningenes horisontal- og vertikalgeometri vurderes og
optimaliseres: Dette gjelder både hovedveger (rv. 110 og fv. 109), men også
optimalisering av krysningspunkter av bane og veg langsmed hele linjen. Tunnelløsninger både for veg og gang- og sykkelveg bør også optimaliseres.
•
For banen vil det også være behov for optimalisering av tverrsnitt langs hele linjen;
tunneler, skjæring/fylling m.m. Optimalisering av hastighetsprofil med tilhørende
sporgeometri vil være en naturlig del av dette arbeidet. Se foreløpige vurderinger for
dette i rapport om kostnadsbesparende tiltak (ICP-16-A-25522 [90].
Banekonsept:
•
Som et mulig tiltak for å redusere kostnader foreslås det å vurdere løsning med tre spor
til plattform på Nye Fredrikstad stasjon. Alternativ løsning må kvalitetssikres i forhold til
kapasitet på hele Østfoldbanen VL, inkludert muligheter for vending/rutemessig
vendepunkt Fredrikstad. Det henvises til foreløpige vurderinger omkring dette i rapport tre
spors løsning på Grønli (ICP-16-A-25521) [91].
Dimensjoneringsforutsetninger plattformer:
•
Plattformbredden dimensjoneres i henhold til forventet passasjervolum. Forventet
passasjervolum må kvalitetsikres før kommende planfase, slik at plattformer blir
tilstrekkelig dimensjonert.
Tekniske hus:
•
Tidlig vurdering av innhold, plassering og arealbehov tekniske bygg. Dette inkluderer
vurdering av atkomstløsninger til tekniske bygg.
Geoteknikk:
•
Som forberedelse til teknisk detaljplanfase vil det være behov for ytterligere geotekniske
undersøkelser for at nødvendig grunnlag for kommende faser kan ferdigstilles i tide. Det
er behov for generelle supleringer for å få dekket områder hvor omfanget av
grunnundersøkelser foreløpig er lite, så vel som spesielle suppleringer f.eks. på Grønli.
Sistnevnte inkluderer seismikk, og kjerneboringer med samtidige vanntapsmålinger og
eventuelt også pumpeforsøk. Også for kvikkleiresoner er det behov for spesielle
suppleringer. Parallelt med planlegging av nye og supplerende grunnundersøkelser bør
det fokuseres på ytterligere tolkning av allerede utførte grunnundersøkelser.
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Undersøkelsene bør også omfatte nye og supplerende målinger av grunnvannstand og
eventuelle poreovertrykk. Dette som grunnlag for nærmere vurderinger av så vel dagens
som fremtidig grunnvannstand, forventet variasjon i grunnvannstand, risiko for punktering
av lag med poreovertrykk og som grunnlag for nærmere vurdering av oppdrift på
konstruksjoner.
Planlegging av program for systematisk oppfølging av setninger, inkludert bruk av InSAR
data.
Videre jobbing med kvikkleiresoner. Supplerende datagrunnlag og stabilitetsberegninger.
Inkludert også nærmere vurdering/avklaring av konsekvenser av at Bingedammen ligger
på en registrert kvikkleiresone.
Nærmere avklaringer vedrørende prosjekteringsforutsetninger, særlig knyttet til dagens
bane. Her nevnes spesielt forhold knyttet til alfafaktor. Avklaring av relevante
avvikssøknader. Nærmere avklaringer vedrørende status/tilstand for bruene på Grønli.

Hydrogeologi:
•
Uten en forståelse av grunnvann i berg i forbindelse med tunneller/trau for vei, jernbane
og VA, kan det ikke sansynliggjøres at tilstrekkelige tiltak blir utført for opprettholdelse av
vannbalansen i fjell og påfølgende i løsmasser. En borplan for sonderinger i berg må
derfor utarbeides. Dette gjelder også tillegssonderinger i løsmasser. I bergbrønner må
det utføres vannstandsmålinger og pumpetester. I forbindelse med kjerneboringer bør det
utføres vanntapsmålinger og borhullslogging for observasjoner av sprekkesoner. Vi vet
enda ikke spesifikt hvor grunnvannet står i fjell og hvor permeabelt fjellet er. Vi vet derfor
ikke hvor stor påvirkning en vannbalanseendring her vil påvirke grunnvannsstanden i fjell
og som mulig konsekvenser vil gi endring i poretrykk i overliggende løsmasser og endring
i vanntilførsel til vegetasjon. Disse kan også ha konsekvens for overflatevann i området,
om drenering mot og inn i tunneler/kulverter. I tur kan en vannbalanseendring i fjell
påvirke løsmassesystemet nedstrøms og føre til ytterligere setninger.
•
Prosjektering av vanninfiltrasjonsanlegg bør gjennomføres som en
sikkerhetsforanstaltning mot kritiske poretrykksendringer i anleggsfasen.
•
Videre modellering forventes å bli utført for spesifikke områder. I første omgang er
området rundt Grønli i forbindelse med vei og bane hovedfokus. I og med at stratigrafien
ikke er lagdelt, men består av mer eller mindre permeable områder, må utbredelsen av
disse angis riktig i 3D. Dette krever bruk av et ustrukturert grid. Å angi rommelig fordeling
av masser i et slikt grid er ikke praktisk uten bruk av et geologisk modelleringsverktøy
hvor egenskaper kan interpoleres i 3D. En operativ hydrogeologisk modell ansees som et
svært viktig element i å underbygge valg og konsekvenser av tekniske løsninger og
influenssoner for poretryksendringer. Med en operativ modell menes en modell som
holdes oppdatert med nye innmålinger og som brukes kontinuerlig til simuleringer av nye
tiltak, både i forbindelse med InterCity og byutvikling. Strekningen bør deles inn i områder
hvor en hydrogeologisk modell blir opprettet for hvert område, som et risikoverktøy for
diverse inngrep.
•
Det anbefales videre arbeid med InSAR data. Undersøkelse av tidligere påvirkninger på
setningshastigheten i forbindelse med antropogenaktivitet vil gi et innblikk i fremtidige
setninger som følge av arbeidene i forbindelse med bane og vei.
Konstruksjon:
•
Konstruksjonprinsipper: I forkant av, eller som et tidlig arbeid av detaljplanfasen bør det
gjøres ytterligere vurderinger og beslutninger av hvilke konstruksjon- og
fundamenteringsprinsipper som skal legges til grunn for løsningene. Det vises forøvrig til
eget notat om alternative konstruksjonsprinsipper på Grønli (ICP-16-A-25525) [92].
•
Designkriterium for vanntette trau: Som dimensjoneringsprinsipp er det antatt at grunnvannstanden står i høyde med eksisterende terreng samt en variasjon i grunnvannstand
senket til underkant fundament. Dette gir veldig stor variasjon og er fordyrende for
løsningene. I tillegg er det forutsatt at kalksementpelene ikke har noen gunstig bidrag,
noe som er en veldig konservativ antakelse. Å utføre grunnboringer tidlig i arbeidet vil gi
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mer informasjon og grunnlag for å vurdere fremtidig grunnvannstand vil være viktig som
grunnlag for dimensjonering av konstruksjoner for teknisk detaljplanfasen.
Lengden av trauene er bestemt av der man krysser eksisterende terreng (antatt
grunnvannsnivå i høyde med terreng). Dersom man får mer innmålinger av faktisk
grunnvannsnivå på aktuelt sted samt evt. tillatelse av f.eks. 1m senkning lokalt kan
lengden bli betraktelig redusert.
I THP er det generelt antatt at man trenger peler under traukonstruksjoner. Denne
antakelsen må vurderes nærmere i neste fase.

Knutepunkt:
•
I det videre arbeidet er det behov for å bli omforent om innhold og kvalitet i kollektivknutepunkt internt i BN og i samarbeid med andre parter.
•
Knutepunktet er i THP vurdert ut fra et arealbehov og overordnede løsninger. I forkant av
eller tidlig i detaljplanfasen, når veiløsning og baneprinsipp er valgt, bør det gjøres en
tidlig mulighetsstudie og alternativsvurdering av muligheter i knutepunktet.
o Dette inkluderer både en vurdering av prosjektet sett i sammenheng med
byen og forventet utvikling omkring, samt en mer detaljert vurdering av
høyder, arealutnyttelse, optimalisering av kollektivløsninger m.m.
o Vurdering av omfang av lokk bør også ses på i denne sammenhengen.
•
Kopling mot byen og sammenhengen med Fredrikstad for øvrig bør gjøres i dialog med
Fredrikstad kommune og Fylkeskommunen. Det må vurderes om det har fremkommet
nye føringer i det pågående kommuneplanarbeidet (eller andre nye plandokumenter) som
kan ha innvirkning på knutepunktsutviklingen.
•
Gang- og sykkelvegløsninger omkring og over knutepunktet
o må ses nærmere på og i sammenheng med hovedsykkelplan for
Fredrikstad kommune.
o må vurderes opp mot byutviklingsløsningene og mulighetene for
transformasjon av områdene rundt
o med egen vurdering av rampen fra rundkjøring ved Hassingen og
langsmed kollektivgaten som må ses på spesielt
Gang- og sykkelvegløsninger:
•
Generelt for gang- og sykkelvegnettet vil dette vurderes nærmere i reguleringsplanfasen.
Dette gjelder plassering, omfang, utforming av gangbruer, krysning av rundkjøringer og
materialbruk.
•
Tilknytning til lokalvegsystemet i alle områder bør optimaliseres. Spesielt relevant ved
Frydenlundfjellet og Grønlifjellet.
Brann og rømning
•
I reguleringsplanfasen må det jobbes videre med brann- og rømningskonseptet. I den
sammenhengen bør det gjennomføres en brannsimulering, bla for å optimalisere antall
rømningstrapper, vurdere konsekvens av lokk over stasjon med mer. Løsninger bør også
ses på i samarbeid- og i dialog med redningsetatene.
•
Nødutganger og plassering av disse i tunnel bør også optimaliseres videre.
•
Omfang og utstrekning av brannvann og ventilasjon for tunneler må utredes videre.
VA
•

I neste fase bør det vurderes om det finnes andre muligheter for omlegging av
overvannsledning som brytes som følge av ny stasjonsløsning, bl.a. for å unngå
midlertidig løsning gjennom trau i anleggsfasen samt utvidelse av tunnel for spor 4 i
permanent situasjon.

Anleggsgjennomføring
•
Bruddfaser: For å redusere lengden på anleggsperioden vil det sees nærmere på
muligheten for å forlenge bruddfasene (perioder med stopp i togtrafikken) ut over seks
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•

ukers brudd som hittil er lagt til grunn. I denne sammenhengen bør også bruk av østre
linje vurderes. Dette er vurdert i egen rapport om kostnadsbesparende tiltak (ICP-1625520) [93].
Deponier: Avklare lokalisering av deponier og transportveger frem til deponi.

•

Videre miljøfokus og miljømål bør avklares tidlig i detaljplanfasen.

•

I detaljplanfasen må det gjøres nærmere vurderinger av støytiltak. Dette inkluderer
vurdering av spornære støyskjermer, som pr nå er lagt til grunn på deler av strekningen.

Miljø

Støy:

Koordinering mot vegprosjekt fv. 109
•
Dersom 4a alternativet velges for strekning Kiæråsen–Rolvsøy vil det være svært viktig at
løsninger for fv. 109 og banen koordineres ift. løsninger og prosjektering.
Samarbeidsavtaler:
•
I forkant av detaljregulering bør det inngås samarbeidsavtaler slik at de ulike
aktørene/partene har felles enighet og forståelse av hva som skal inn i planen.
Kapasitetsanalyse
•
I hovedplanfasen har kapasitetsvurderingene som ligger til grunn i Konseptdokumentet
vært utgangspunktet for løsningsutviklingen. Det bør tidlig, eller forut for detaljplanfase i
Fredrikstad (Seut–Rolvsøy) og Sarpsborg (Rolvsøy–Klavestad), gjennomføres
kapasitetsberegninger av aktuelle sporplaner.
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16.2 Terminologi

Begrep
CO2-ekvivalent
Cut & cover
ERTMS
FATC
GSM-R
MIMO
JBT
KL
MIT
PCR
RAMS
Stratigrafi
SHA

TETRA
TRV
TDB

Forklaring
Ulike gassers evne til å varme opp atmosfæren omregnes til CO2-verdier på
grunn av statistiske hensyn. Mengdene kalles CO2-ekvivalenter.
En metode for bygging av betongtunnel i åpen grøft som senere tildekkes
European Rail Trafic Management System. Europeisk standard for
signalsystem.
Fully Automatic Train Control. Fullt utrustet automatisk
hastighetsovervåkning
GlobalSystem for Mobile communications-Railway. Togradio.
Multiple-Input and Multiple-Output. Teknologi for kommersielle mobilnett.
Jernbaneteknikk
Kontaktledning
Mobilt Internett i Tog.
Product Category Rules (produktkategoriregler). Obligatorisk forarbeid før
utarbeidelse av miljødeklarasjoner for et produkt
Reliability, Availability, Mantainability, Safety
Lagdeling i løsmasser og fjell. Begrepet blir i hovedsak brukt til å beskrive
lagdelingen i sedimenter og sedimentære løsmasser.
Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø. SHA-begrepet har sitt opphav i
Byggherreforskriften og omfatter sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for
arbeidere i bygge- og anleggsfasen.
TErrestrial Trunked RAdio (tidligere Trans European Trunked Radio). Lukket
samband for nødetatene.
Teknisk RegelVerk. Bane NORs tekniske regelverk
Teknisk Design Basis for InterCity
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