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1 FORORD
Bane NOR og Statens vegvesen har igangsatt arbeid med felles kommunedelplan med
konsekvensutredning på strekningen Seut–Rolvsøy i Fredrikstad. Formålet med planarbeidet er å
avklare valg av korridor for nytt dobbeltspor og ny stasjon på Grønli. Planarbeidet skal i tillegg avklare
forslag til framtidig løsning for rv.110 med tilhørende gang- og sykkelsystem på strekningen SimoGrønli-St. Croix. Det skal sikres nødvendige arealer for realisering av begge disse tiltakene. Dette skal
være grunnlag for videre planlegging og bygging.
Forslag til kommunedelplan består av følgende dokumenter:
 Planbeskrivelse med sammendrag av konsekvensutredningen
 Notat måloppnåelse og anbefaling
 Plankart i målestokk 1:5000. Plankartet er delt opp i tre ulike kartblad
 Planbestemmelser
 Illustrasjonshefte (de viktigste tegninger og illustrasjoner)
Det er i tillegg utarbeidet delutredninger/fagrapporter for ulike tema som er utredet som del av
konsekvensutredningen. Disse framgår av kap.9 Konsekvensutredning og kap.14.3 Referanseliste.
Rådgivere for planarbeidet 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. Knut Selmer har vært oppdragsleder og Andreas Ovedal
har vært strekningsleder for teknisk hovedplan og kommunedelplan med konsekvensutredning for
rådgivningsgruppa på denne strekningen.

Oslo, mai 2019
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2 SAMMENDRAG
2.1

Bakgrunn og formål

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.
Strekningen Seut–Rolvsøy i Fredrikstad kommune er en av tre strekninger på Østfoldbanen hvor det
pågår planarbeid for utbygging av nytt dobbeltspor. Strekningen er en del av parsellen Fredrikstad–
Sarpsborg som det er utarbeidet felles planprogram for. Parallelt med arbeidet med kommunedelplan
for Seut-Rolvsøy foregår det arbeid med kommunedelplan for nytt dobbeltspor fra Rolvsøy til
Klavestad, med tilhørende vegtiltak i Sarpsborg, slik at det blir et sammenhengende dobbeltspor fra
Fredrikstad til Sarpsborg.
Utvidelse av rv. 110 fra to til fire felt på strekningen Simo–St. Croix er et prioritert prosjekt i Bypakke
Nedre Glomma. Prosjektet skal bidra til at målene i Bypakke Nedre Glomma nås, 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 konsekvensutredning på strekningen Seut–Rolvsøy i Fredrikstad. Formålet
med planarbeidet er å avklare valg av korridor for nytt dobbeltspor og ny stasjon på Grønli.
Planarbeidet skal i tillegg avklare forslag til framtidig løsning for rv.110 med tilhørende gang- og
sykkelsystem på strekningen Simo-Grønli-St. Croix.
Mål
Følgende samfunnsmål er definert for InterCity-prosjektet [6]:
InterCity-korridorene skal ha et miljøvennlig transportsystem av høy kvalitet som knytter bo- og
arbeidsområdene godt sammen.
I konseptvalgutredningen ble det også definert følgende effektmål og krav til tiltaket basert på
samfunnsmål og de prosjektutløsende behov for InterCity-strekningen Oslo-Halden:








Pålitelig togtilbud
Kort reisetid mellom byer/tettsteder og med kort overgangstid mellom transportmidler i sentralt
lokaliserte trafikknutepunkt
Høy kapasitet og frekvens for både person- og godstog, slik at det tilbys tilstrekkelig
transportkapasitet
Miljøvennlig transportsystem
Regionforstørrelse og byutvikling
Trafikksikkert transportsystem
Begrense arealinngrep

Vegprosjektet for rv. 110 Simo-St. Croix er en del av Bypakke Nedre Glomma og skal bidra til at
målene for Bypakka nås. Bypakke Nedre Glomma er forankret i konseptvalgutredningen for
transportsystemet i Nedre Glommaregionen (2010) med etterfølgende kvalitetssikring (KS1) hvor
følgende samfunnsmål ble definert:
«Nedre Glommaregionen skal i år 2030 håndtere transportetterspørselen innen person- og
godstransport mer effektivt enn i dag.»
For Bypakka er det i tillegg definert fem hovedmål:
1. Overføre transport fra bil til gange, sykkel og kollektive transportmidler
2. Fokusere på god og sikker framkommelighet for gående, syklende og kollektivreisende, og for
godstransportene
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3. Fokusere på et sikkert transportsystem
4. Redusere klimagassutslipp og lokale miljøproblemer
5. Utvikle et godt tilgjengelig og universelt utformet transportsystem

2.2

Forutsetninger, føringer og planstatus

Viktige overordnede føringer for planarbeidet er rikspolitiske retningslinjer og statlige planretningslinjer
for blant annet samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging.
Utbyggingen på Østfoldbanen skal i henhold til Nasjonal Transportplan 2018-2029 ta utgangspunkt i
ferdigstilling av dobbeltspor til Fredrikstad (Seut) i 2024 og Sarpsborg i 2026. Dette er senere justert i
handlingsprogram for jernbanesektoren 2018-2029 [2], der det forutsettes at nytt dobbeltspor som
muliggjør kortere reisetid og to tog i timen mellom Oslo, Fredrikstad og Sarpsborg, skal være etablert
innen 2029. Moss, Fredrikstad og Sarpsborg stasjoner utvikles til moderne knutepunkter.
Bane NOR og Statens vegvesen har i tillegg veiledere og håndbøker for å sikre standardiserte og
formålstjenlige løsninger på jernbane- og veganleggene, som er lagt til grunn for planleggingsarbeidet.
Kommunedelplanforslaget er i tråd med overordnede føringer for areal- og transportutvikling angitt i
nasjonale retningslinjer, regionale og kommunale planer. Enkelte områder avsatt til framtidig
utbygging i gjeldende kommuneplan for Fredrikstad kommune vil bli påvirket av tiltaket.

2.3

Planprosess og medvirkning

Det er utarbeidet planprogram for planarbeidet som ble endelig fastsatt av Fredrikstad bystyre
21.06.2018 og av Sarpsborg bystyre 24.05.2018. For strekningen Seut-Rolvsøy angir planprogrammet
én utredningskorridor fra Seut til Kiæråsen. Mellom Kiæråsen og Dikeveien er det definert to
utredningskorridorer; en søndre korridor som går gjennom Lisleby, og en nordre korridor som går
under Falchåsen-Leie-Glemmen. Videre fra Dikeveien og til avslutning på strekningen ved
Østfoldhallen er det én utredningskorridor, som i hovedsak ligger langs eksisterende jernbane.
Planprogrammet forutsetter at det innenfor hver korridor skal utredes én eller flere alternative traseer.
Fastsatt planprogram omhandler parsellen Seut (Fredrikstad)–Klavestad (Sarpsborg), men
planprogrammet åpner for at det kan være aktuelt å dele opp i mindre geografiske kommunedelplaner.
Av hensyn til blant annet framdrift, er det valgt å utarbeide én kommunedelplan for strekningen SeutRolvsøy med vegprosjekter i Fredrikstad, og én kommunedelplan for strekningen Rolvsøy-Klavestad
med vegprosjekter i Sarpsborg.
I tillegg til den lovpålagte medvirkningen som følger av plan- og bygningsloven, har Bane NOR og
Statens vegvesen ønsket å få til ytterligere medvirkning, samhandling og informasjon overfor offentlige
og private aktører. For å sikre god faglig og administrativ forankring har prosjektet hatt faste møter i
faglig samarbeidsgruppe som består av representanter på administrativt nivå fra Fredrikstad
kommune, Sarpsborg kommune, Østfold fylkeskommune (inkl. Fylkeskonservator), Fylkesmannen i
Østfold og Riksantikvaren. I tillegg til felles saksforberedelse gjennom Bypakke Nedre Glomma, har
det vært jevnlig informasjon og drøfting i koordineringsutvalget, rådmannsutvalget og styringsgruppa til
Bypakke Nedre Glomma. Det har også vært arrangert åpne møter, medvirkningsmøter med
interesseorganisasjoner og velforeninger, ungdomsråd, særmøter og åpne kontordager.
Vurderinger av hvilke traséalternativer for veg og bane som skal konsekvensutredes og forslag til
måldokument har vært gjenstand for politisk behandling i kommunene og fylkeskommunen.
Det tas sikte på at kommunedelplanen for strekningen Seut-Rolvsøy kan være vedtatt sommeren
2020.
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Eksisterende situasjon

Planområdet 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. Denne delen av St. Croix gate inngår i planområdet for å sikre en god avslutning av
firefelts-strekningen for rv. 110. Planområdet består i hovedsak av tettbebygde områder i bysentrum,
og en blanding av boligbebyggelse, friluftsområder og næringsbebyggelse i utkanten av sentrum i
bybåndet mellom Fredrikstad og Sarpsborg. Det er også mindre landbruksområder innenfor
planområdet. Landskapet preges av Glommas slettelandskap som inn mot Fredrikstad vestfra brytes
av tversgående lave åser. I dalbunnene er det flere steder svært utfordrende grunnforhold.

2.5

Tiltaksbeskrivelse

2.5.1 Alternativer
Strekningen med dobbeltspor Seut–Rolvsøy er delt inn i to delstrekninger med skille i Kiæråsen.
Det er to alternativer for bane på både delstrekningen Seut–Kiæråsen og Kiæråsen–Rolvsøy.
Banealternativene på de to delstrekningene 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. Ved St. Croix er det to ulike varianter av kryssløsninger for rv.110 som er uavhengige av
alternativer.
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)

Fra Kiæråsen og frem til Østfoldhallen på Rolvsøy er det følgende banealternativer:

Alternativ 2a

Alternativ 4a
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Figur 2-1: Banealternativer på strekningen Seut–Rolvsøy. Grå ramme viser arealet som dekkes
av figur 2-2 vegalternativer
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Figur 2-2: Illustrasjon som viser prinsippløsning for vegalternativ 1, 2 og 3
Ny Fredrikstad stasjon er plassert på Grønli. I det nye stasjonsområdet vil spor og plattformer ligge
delvis åpent under framtidig terrengnivå (i betongtrau), med reisetorg og kollektivgate på lokk over
plattformområdet. Mellom Veumveien og Brochs gate er det utarbeidet tre forskjellige vegalternativer
for rv. 110 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. Det er planskilt krysning av plattformområdet. Fra Brochs gate til St. Croixkrysset er vegalternativene like.
Det nedlagte steinbruddet i Kiæråsen planlegges benyttet til deponi- og riggområde. Dette gjelder for
alle alternativer.
2.5.2 Standard og utforming
Strekningen mellom Seut og Rolvsøy bygges ut med dobbeltspor. Stasjonen i Fredrikstad er foreslått
med 4 spor og 2 midtplattformer med lengde ca. 350 meter. Plattformene blir ca. 12 meter brede. I
tillegg til togframføring og drifts- og servicefunksjoner omfatter et stasjonsprosjekt sykkelparkering,
busstopp, taxiholdeplass, kiss & ride og parkering for privatbil, i form av parkering for
bevegelseshemmede (HC-parkering), korttids- og innfartsparkering der hvor det er relevant.
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For rv. 110 er det benyttet dimensjoneringsklasse H6 (Hovedveger med årsdøgntrafikk (ÅDT) større
enn 12 000 og fartsgrense 60 km/t.) Tverrprofil viser fire kjørefelt, midtdeler, og skulder, total bredde
16 meter. Gang- og sykkelveger langs rv. 110 og fv. 109 er planlagt med bredde 5 meter og
kantsteinsavslutninger med lukket drenering for tilpasning til sentrumsnære områder. Gang- og
sykkelveger og standard fortau langs øvrige veger er planlagt med bredde 3 meter.

2.6

Konsekvensutredning

Det er gjennomført konsekvensutredning (KU) i henhold til fastsatt planprogram for strekningen.
Konsekvensutredningen er gjennomført i tråd med hovedgrepet for konsekvensanalyser beskrevet i
håndbok V712 [30]. Det innebærer at prissatte og ikke-prissatte konsekvenser sammenstilles og
rangeres i en samfunnsøkonomisk analyse. Med bakgrunn i den samfunnsøkonomiske analysen,
vurderinger av andre samfunnsmessige virkninger og hvor godt de ulike alternativene innfrir
prosjektets mål, gis en anbefaling av alternativ som ønskes videreført som kommunedelplan.
2.6.1 Prissatte konsekvenser
Det er estimert prosjektkostnader (inkludert usikkerhetsanalyse) for banealternativene som er utredet
for de to delstrekningene Seut–Kiæråsen, med tilhørende vegalternativer, og Kiæråsen–Rolvsøy.
Kostnader for jernbanetiltakene er estimert ved hjelp av Bane NORs kalkylestruktur og deretter en
usikkerhetsanalyse [63]. Kostnadsanslag for vegtiltakene er gjort etter Statens vegvesens
anslagmetode. Fordelingen mellom jernbanekalkylen og veganslaget er basert på noen foreløpige
forutsetninger, og endelig kostnadsfordeling mellom veg og bane må avtales i det videre arbeidet.
Tabell 2-1: Investeringskostnader Seut–Kiæråsen. Forventet kostnad, millioner 2018-kroner
2a + 1
6b + 1
6b + 2
6b + 3
Investeringskostnad veg ekskl. mva.
3 244
3 242
2 622
2 547
Investeringskostnad bane ekskl. mva.
7 022
6 346
6 180
6 138
Sum
10 266
9 588
8 802
8 686
Sum omregnet til nåverdi 2026
12 069
11 272
10 348
10 211
Tabell 2-2: Investeringskostnader for rv. 110 Simo-St. Croix inkl. mva. Forventet kostnad,
millioner 2018-kroner
Alternativ
2a + 1
6b + 1
6b + 2
6b + 3
Investeringskostnad veg inkl. mva
3 943
3 942
3 188
3 095
Tabell 2-3: Investeringskostnader Kiæråsen–Rolvsøy. Forventet kostnad, millioner 2018-kroner
Kostnadsestimatet er basert på en løsning der banealternativene er kombinert med alternativ
2a på delstrekning Seut-Kiæråsen. Valg av alternativ mellom Kiæråsen og Rolvsøy er
uavhengig av valg av alternativ mellom Seut og Kiæråsen

Investeringskostnad bane ekskl. mva

2a
3 958

4a
3 518

Det er beregnet nytte og kostnader ved InterCity-utbygging Seut–Rolvsøy og vegprosjektet for ny rv.
110 mellom Simo og St.Croix [44]. Analysen bygger direkte på transportmodellberegninger som er
dokumentert i transportanalyse for Seut-Rolvsøy [45]. Beregning av prissatte konsekvenser er utført i
tråd med Statens vegvesens håndbok V712 [30] og Jernbanedirektoratets SAGA [62]. Beslutningen
om InterCity-utbygging ble tatt i en tidligere fase, og det vises til konseptvalgutredningen for ICstrekningen Oslo–Halden [6] for en analyse av samfunnsøkonomisk lønnsomhet. I beregning av
prissatte konsekvenser er fokuset på sammenlikning av alternativer. Det er derfor vilkårlig valgt å sette
alternativ 2a + 1 som en referanse, og presentere utfallet for de øvrige alternativene i forhold til dette.
Hovedresultater for Seut–Kiæråsen er oppsummert i tabell 2-4. Positivt fortegn innebærer en
forbedring sammenliknet med 2a + 1, mens negativt fortegn innebærer en forverring. Det vil for
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eksempel si at positive tall for investeringskostnad betyr at investeringen er lavere enn i 2a + 1
(redusert kostnad er positivt).
Tabell 2-4: Sammenlikning av prissatte konsekvenser mot alternativ 2a + 1, Seut–Kiæråsen
(mill. 2018-kr, nåverdi 2026)
2a+1
6b+1
6b+2
6b+3
Trafikantnytte
-50
-50
Operatørnytte
14
14
Offentlig nytte
154
154
Nytte for samfunnet for øvrig
16
-222
-238
Skattekostnad brutto nytte
31
31
Restverdi
77
89
93
Brutto nytte
94
16
3
Investeringskostnad
797
1721
1858
Skattekostnad investeringer
159
344
372
Netto nytte
1050
2081
2233
Rangering
4
3
2
1
Alternativ 6b + 3 kommer best ut i denne analysen. Hovedforskjellen mellom alternativene ligger i
investeringskostnadene. Det er relativt små forskjeller i nytte. Følsomhetsanalyser viser at relativt små
endringer i forutsetninger (for eksempel investeringskostnader) kan endre rangeringsrekkefølge slik at
6b + 2 blir beste alternativ.
Det er gjort en enklere framstilling av beslutningsrelevante resultater for delstrekningen Kiæråsen–
Rolvsøy. Det er en marginal forskjell i reisetid for banealternativene mellom Kiæråsen og Rolvsøy,
men forskjellene er for små til å ha betydning for beregning av nytten av tiltaket. Det er kun
kostnadene som skiller mellom alternativene. Vurdert ut fra dette kommer alternativ 4a best ut på
denne delstrekningen, da dette alternativet har lavest investeringskostnad.
2.6.2 Ikke-prissatte konsekvenser
De ikke-prissatte konsekvensene omfatter hovedtemaene landskapsbilde, nærmiljø og friluftsliv,
kulturmiljø, naturmiljø og naturressurser. Temaene representerer ulike aspekter av miljøet og vurderes
etter en ni-delt skala som går fra meget stor positiv konsekvens (++++) til meget stor negativ
konsekvens (– – – –). Inndelingen er basert på Statens vegvesens håndbok V712. For hvert av disse
deltemaene foreligger det en egen fagrapport med mer detaljerte beskrivelser, vurderinger og
analyser.
Sammenstilling av de ikke-prissatte temaene er vist i tabell 2-5 og tabell 2-6.
I samlet vurdering av alternativene på delstrekning Seut–Kiæråsen, er alternativene like. Det er
marginale forskjeller mellom alternativene, og de er derfor rangert likt.
Tabell 2-5: Samlet vurdering av konsekvenser for de ikke-prissatte konsekvensene på
delstrekningen Seut–Kiæråsen. Samlet konsekvensgrad og rangering følger til slutt
Fagtema
Landskapsbilde/
bybilde
Kulturmiljø
Nærmiljø- og
friluftsliv
Naturmangfold
Naturressurser
Samlet vurdering
Rangering

Alternativ 2a + 1

Alternativ 6b + 1

Alternativ 6b + 2

Liten positiv (+)

Liten positiv (+)

Ubetydelig til liten
positiv (0/+)

Ubetydelig (0)

Stor negativ (– – –)
Ubetydelig til liten
positiv (0/+)
Liten til middels
negativ (–/– –)
Liten negativ (–)

Stor negativ (– – –)
Ubetydelig til liten
positiv (0/+)
Liten til middels
negativ (–/– –)
Liten negativ (–)

Stor negativ (– – –)
Ubetydelig til liten
positiv (0/+)
Liten negativ (–)

Stor negativ (– – –)
Ubetydelig (0)

Liten negativ (–)

Liten negativ (–)

Liten negativ (–)
1

Liten negativ (–)
1

Liten negativ (–)

Liten negativ (–)
1

1

Alternativ 6b + 3

Liten negativ (–)
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I samlet vurdering av alternativene på delstrekningen Kiæråsen–Rolvsøy, er alternativ 4a rangert som
det beste alternativet. Alternativet gir minst negative konsekvenser for temaene kulturmiljø, nærmiljøog friluftsliv og naturressurser.
Tabell 2-6: Samlet vurdering av konsekvenser for de ikke-prissatte konsekvensene på
delstrekningen Kiæråsen–Rolvsøy. Samlet konsekvensgrad og rangering følger til slutt
Fagtema
Landskapsbilde
Kulturmiljø
Nærmiljø- og friluftsliv
Naturmangfold
Naturressurser
Samlet vurdering
Rangering

Alternativ 2a

Alternativ 4a

Liten negativ (–)
Middels negativ (– –)
Ubetydelig (0)
Liten negativ (–)
Liten negativ (–)

Liten til middels negativ (–/– –)
Liten til middels negativ (–/– –)
Ubetydelig til liten positiv (0/+)
Liten til middels negativ (–/– –)
Ubetydelig (0)

Liten negativ (–)
2

Ubetydelig til liten negativ (0/–)
1

2.6.3 Sammenstilling av samfunnsøkonomisk analyse
Samfunnsøkonomisk analyse er en sammenstilling av prissatte og ikke-prissatte konsekvenser der
fordeler ved en foreslått utbygging veies mot ulempene den fører med seg. Sammenstillingen gir
bilde på hva det koster samfunnet å ivareta de ikke-prissatte verdiene. Analysen er kvalitativ, den
bygger på faglig skjønn og gir ikke noen absolutte svar.
Vurdering av samfunnsøkonomisk lønnsomhet for IC-strekningen Oslo–Halden er gjort i
konseptvalgutredningen [6], og beslutningen om utbygging av strekningen er tatt. I den
samfunnsøkonomiske analysen for strekningen Seut-Rolvsøy er det derfor fokusert på
sammenlikning av alternativer.
De prissatte og ikke-prissatte konsekvensene vurderes for hvert alternativ på strekningen Seut–
Kiæråsen og Kiæråsen–Rolvsøy. I sammenstillingen er prissatte og ikke-prissatte konsekvenser
tillagt lik vekt.
Seut–Kiæråsen
De samlede konsekvensene av alternativene er vist i tabell 2-7. I beregningen av prissatte
konsekvenser er alternativ 2a + 1 satt som referanse, og de andre alternativene er vist som
differanse fra dette alternativet.
For de ikke-prissatte konsekvensene er det marginale forskjeller mellom alternativene, og
alternativene er rangert likt. Rangeringen av de prissatte konsekvensene vil derfor bli styrende for
den samlede samfunnsøkonomiske rangeringen av alternativene.
Alternativ 6b + 3 rangeres som det beste alternativet, Hovedforskjellen mellom alternativene ligger i
investeringskostnadene, mens det er relativt små forskjeller i nytte. Relativt små endringer i
forutsetninger for beregning av prissatte konsekvenser, kan endre rangeringsrekkefølge slik at 6b +
2 blir det beste alternativet.
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Tabell 2-7: Sammenstilling av prissatte og ikke-prissatte konsekvenser i område Seut–
Kiæråsen
Konsekvenser
Prissatte konsekvenser
Differanse i netto nytte fra
2a + 1 (mill. 2018 kr)
Rangering
Ikke-prissatte konsekvenser
Samlet vurdering og rangering
Rangering

Alternativ
2a + 1

Alternativ
6b + 1

Alternativ
6b + 2

Alternativ
6b + 3

4

1050
3

2081
2

2233
1

Liten negativ (–)
1

Liten negativ (–)
1

Liten negativ (–)
1

Liten negativ (–)
1

4

3

2

1

-

Samlet konsekvens
Samlet samfunnsøkonomisk
rangering

Kiæråsen–Rolvsøy
De samlede konsekvensene av alternativene er vist i tabell 2-8. Alternativ 4a er rangert som det
beste alternativet i den samlede samfunnsøkonomiske rangeringen. Alternativet kommer best ut
både for de prissatte og de ikke-prissatte konsekvensene.
Tabell 2-8: Sammenstilling av prissatte og ikke-prissatte konsekvenser i område Kiæråsen–
Rolvsøy
Konsekvenser
Prissatte konsekvenser
Investeringskostnader (mill. 2018 kr)
Rangering
Ikke-prissatte konsekvenser
Samlet vurdering og rangering
Rangering
Samlet konsekvens
Samlet samfunnsøkonomisk rangering

Alternativ 2a

Alternativ 4a

3 958
2

3 518
1

Liten negativ (–)
2

Ubetydelig til liten negativ (0/–)
1

2

1

2.6.4 Andre samfunnsmessige virkninger
Fordelingsvirkninger
Fordelingsvirkninger handler om fordelingen av de prissatte og ikke-prissatte konsekvensene mellom
grupper i samfunnet. Det er sett på om noen lokalsamfunn kommer vesentlig bedre eller dårligere ut
enn andre, hvilke trafikantgrupper som eventuelt får et langt bedre eller dårligere transporttilbud, og til
slutt viktige konsekvenser for barn og unge. Generelt vil befolkningen og næringslivet i Fredrikstad få
nytte av et forbedret togtilbud på Østfoldbanen.
På delstrekningen Seut-Kiæråsen vil mange innbyggere og bedrifter i tillegg få bedre tilgjengelighet til
stasjonen, bedre tilrettelegging for gående og syklende og bedre framkommelighet for vegtrafikk på rv.
110. De som er lokalisert i nærheten av den nye stasjonen vil naturlig nok i større grad bli berørt av
utbyggingen enn de som bor lenger unna. Det forbedrede togtilbudet med kortere reisetider og
hyppigere avganger vil være en fordel spesielt for pendlere. Det er ikke forskjell mellom alternativene
når det gjelder rutetilbudet til denne gruppa. Alle alternativer vil gi god tilgjengelighet til stasjonen for
både gående og syklende, privatbiler og kollektivtrafikk. Alternativ 6b + 3 vil gi noe dårligere
tilgjengelighet for gående og syklende til og fra sentrum enn de øvrige alternativene.
Barn og unge vil oppleve de samme fordelene og ulempene som andre beboere. Av spesiell
betydning for barn og unge er det pekt på at skoler, en idrettsplass og en skatepark berøres negativt.
Forbedringer i gang- og sykkelvegnettet er spesielt viktig for barns og unges mobilitet. For å sikre at
barn og unge samlet sett ikke kommer dårlig ut, spiller avbøtende tiltak på de negative
konsekvensene en viktig rolle.
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Konsekvensene på delstrekningen Kiæråsen–Rolvsøy er stort sett mindre enn på Seut–Kiæråsen og
har derfor også mindre potensial for fordelingsvirkninger. Beboere og virksomheter som i dag er
lokalisert i og langs ny jernbanetrasé i dagen, får negative konsekvenser av utbyggingen uten å få de
positive konsekvensene av stasjonsnær beliggenhet som man får på delstrekning Seut–Kiæråsen.
Med hensyn til dette kommer alternativ 4a bedre ut enn alternativ 2a på grunn av at en større del av
traseen ligger i tunnel. I begge alternativer blir det positive konsekvenser for de som får fjernet en
barrierevirkning når dagens jernbanelinje fra eksisterende Fredrikstad stasjon til Lisleby legges ned.
Lokal og regional utvikling
Bedret jernbanetilbud på Østfoldbanen vil integrere arbeidsmarkedene i Nedre Glomma med det
sentrale Østlandet, og det vil øke produktiviteten begge steder. Det kan forventes en høyere
befolkningsøkning i Nedre Glomma med jernbaneutbygging. I tillegg vil ny stasjon i Fredrikstad bidra
til en urbanisering av byen, utvidelse av dagens sentrum og øke boattraktiviteten. For lokale og
regionale virkninger vil ny jernbane i Østfold være positivt. Det er relativt lite som skiller alternativene.
Vegalternativ 1 vurderes som den beste løsningen, deretter følger vegalternativ 2 og til sist
vegalternativ 3. For lokal og regional utvikling er det ikke forskjell mellom banealternativene på
delstrekningen Seut–Kiæråsen eller på Kiæråsen-Rolvsøy.
Byutvikling
For vurdering av byutvikling er det sett på flere temaer. Alle alternativer vil ha god tilgjengelighet for
gående, syklende, kollektivtrafikk og privatbiler. Kollektivgata vil gi en god forbindelse skjermet for
annen gjennomfartstrafikk enn buss mellom sentrum og stasjonen for alle alternativer.
Alternativ 2a + 1 og 6b + 1 vil ha få barrierer mellom Fredrikstad sentrum og stasjonen, og stasjonen
vil ha svært gode muligheter til å kunne utvikles som en sentrumsutvidelse. Alternativ 6b + 2 og
alternativ 6b + 3 har delvis eller helt åpen firefelts rv. 110 som barriere mellom stasjonen og sentrum,
og har ikke det samme potensialet til å binde sammen sentrum og stasjonsområdet. Særlig for
alternativ 6b + 3, hvor rv. 110 ligger helt innpå stasjonen, vil det i tillegg være krevende å skape et
attraktivt byrom.
Alle alternativene gir mulighet for store byutviklingsarealer nært inntil nytt kollektivknutepunkt sentralt i
byen. Når stasjon og vegutformingen er avklart, vil området kunne forventes å få en revitalisering med
ny bystruktur i området. For vegalternativ 2 og 3 vil utvidelser av rv. 110 og fv. 109 ta verdifulle
arealressurser sentralt mellom stasjonen og byen, samtidig vil nærheten til sterkt trafikkerte arealer
redusere arealenes attraktivitet og fleksibilitet for ulike formål.
Oppsummering er vist i tabell 2-9. I samlet vurdering kommer alternativ 2a + 1 og 6b + 1 best ut. 6b +
3 er vurdert som det dårligste alternativet.
Tabell 2-9: Oppsummering av temaet byutvikling
Alternativ
2a + 1

Alternativ
6b + 1

Tilgjengelighet for gående og syklende

Meget god

Meget god

Tilgjengelighet for kollektivtrafikk og
privatbiler
Forholdet til eksisterende bystruktur

Meget god

Stasjonsområdet som nytt byrom
Mulighetene for ny bystruktur og nye
funksjoner innenfor anleggsgrensen
Rangering

Alternativ
6b + 2

Alternativ
6b + 3

Meget god

God til
meget god
Meget god

Middels god
til god
God

Meget god

Meget god

God

Middels god

God

God

Middels god

Utfordrende

Meget god

Meget god

God

Middels god

1

1

2

3
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Andre tema

Trafikk
Etablering av en sammenhengende gang-/sykkelforbindelse fra Simo-rundkjøringen til St. Croix, vil gi
vesentlig raskere og tryggere stasjonsatkomst, sammenlignet med dagens situasjon, særlig for
sykkelbrukere. Når det gjelder forskjeller mellom alternativene, gir vegalternativ 1 bedre øst/vestforbindelser gjennom St. Hansfjellet og noe bedre nord/sørforbindelser langs vestsiden av fremtidig fv.
109 enn de to andre vegalternativene. Vegalternativ 2 og 3 gir en litt bedre totalsituasjon for gående
og syklende ved Veumveien/Holmegata ved at det kan etableres gang- og sykkelkulvert på østsiden
av vegen. Kryssing mellom kollektivgata og rv. 110 i plan i vegalternativ 3 medfører en ekstra barriere,
dårligere trafikksikkerhet og en mindre bekvem atkomst til stasjonen. Banekombinasjonene med
vegalternativ 1 får noe flere bosatte og ansatte innenfor 15 minutters gå- eller sykkelavstand
sammenlignet med banealternativene som er kombinert med vegalternativ 2 og 3.
Alle stasjonsalternativer vurderes samlet sett å gi gode forutsetninger for overgang mellom buss og
tog. Kollektivtrafikkens atkomst til hovedvegnett regnes for å være god i alle alternativ. Generelt
vurderes vegalternativ 1 å gi best bussframkommelighet.
Trafikkavviklingen på vegnettet og ved stasjonen er vurdert å bli akseptabel. Den største utfordringen
vil være at trafikk på rv. 110 og fv. 109, i større grad enn i dag, kjører i samme trasé, noe som kan gi
køer og forsinkelser i vegsystemet.
Parkeringstilbudet for bil vil bli begrenset ved ny stasjon i alle alternativer. Det er avsatt plasser for
buss, taxi, korttidsparkering og av-/påstigning. Det legges, i tråd med Bane NORs parkeringsstrategi,
ikke opp til innfartsparkering på bakkeplan i stasjonsområdet (jf. kapittel 4.2.4 og 4.2.5). Togreisende
som trenger å parkere bil ved stasjonen over et lengre tidsrom, kan benytte andre offentlige eller
private parkeringsplasser i Fredrikstad, eller Bane NORs parkeringstilbud i Råde. Bane NOR ønsker
også å se på muligheten for et samarbeid med kommunen om eventuell sambruk av etablerte
kommunale parkeringsplasser (jf. kapittel 12.5.8). Parkeringssituasjonen for syklende vil bli betydelig
forbedret sammenliknet med dagens situasjon.
I alle vegalternativ er det lagt opp til stor grad av separasjon mellom harde og myke trafikanter, noe
som vurderes å gi bedre trafikksikkerhet både med hensyn til faktisk antall ulykker og følt/opplevd
trafikksikkerhet/komfort. Lange underganger og tunneler for gående og syklende vil kunne oppleves
som utrygge for gående og syklende. Det forventes økt trafikk i Glemmengata/Knipleveien forbi Trara
skole i alle alternativ. I vegalternativ 3 er det fare for "villkryssing" i krysset mellom kollektivgata og rv.
110.
Oppsummering
Oppsummering av temaet trafikk er vist i tabell 2-10. I samlet vurdering kommer alternativ 2a + 1 og
6b + 1 best ut. Alternativ 6b + 2 er vurdert som nest best, og 6b + 3 er vurdert som det dårligste
alternativet.
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Tabell 2-10: Oppsummering av temaet trafikk
Alternativ
2a + 1

Alternativ
6b + 1

Alternativ
6b + 2

Tilgjengelighet for gående og syklende

Meget god

Meget god

Kollektivtrafikk

Meget god

Meget god

God til
meget god
Meget god

God
God
God

God
God
God

God
God
God

1

1

2

Trafikkavvikling nær stasjonen
Annen tilbringertransport og parkering
Trafikksikkerhet
Rangering

Alternativ
6b + 3
Middels god
til god
God til
meget god
God
God
Middels god
til god
3

Samferdsel og infrastruktur
Planlagt jernbane og veg vil medføre omlegging av eksisterende veganlegg, inkludert gang- og
sykkelanlegg. Der eksisterende vann- og avløpsledninger og eksisterende kabler/ledninger og
nettstasjoner kommer i konflikt med tiltaket legges disse om. Omfanget er størst i bebygde områder.
Hovedutfordringene innenfor VA-omlegginger er håndtering av de store overvannsmengdene som må
krysse ny bane på veg mot Seutelva, Vesterelva eller Glomma. For elektriske forsyningsanlegg vil det
være behov for å heve høyspent luftstrekk ved Råbekken (i alternativ 2a) eller Dikeveien (i alternativ.
4a) for å oppnå forskriftsmessig høyde over ny banetrasé.
Risiko og sårbarhet
Hensikten med ROS-analysen er å sikre et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag for å ivareta
samfunnssikkerhet i planområdet, og gi kommunen et godt beslutningsgrunnlag for å ivareta
samfunnssikkerhet i arealplanleggingen. Analysen er gjort på overordnet plannivå tilpasset
kommunedelplan og teknisk hovedplan. Analysen omfatter både ferdigstilt veg/jernbane og
anleggsfase.
Det er ikke vurdert at noen av de identifiserte hendelsene medfører høy risiko totalt sett. Hendelser
med store konsekvenser er generelt vurdert å ha lav sannsynlighet og hendelser med høy
sannsynlighet er vurdert å ha lave konsekvenser. Et fellestrekk for flere av hendelsene er usikkerhet i
vurderingene som følge av prosjektets tidlige stadium og som følge av at enkelte vurderinger/analyser
er planlagt gjort først i neste planfase. Dette medfører at sentrale tiltak vil være videre arbeid og mer
detaljerte vurderinger for å sikre at risikonivået er akseptabelt. Det konstateres at det er ikke funnet
spesifikke forhold ved dette tiltaket som tilsier at risikonivået vil være høyere enn for tilsvarende tiltak
andre steder. Det bemerkes dog at det er utfordrende grunnforhold gjennom hele planområdet. Dette
forholdet forutsettes håndtert gjennom videre planarbeid, slik at det ikke vil utgjøre en nevneverdig
risikofaktor. Det konkluderes derfor med at tiltaket kan gjennomføres gitt at tiltak implementeres og
identifiserte fareforhold følges opp i videre planfaser.
Det er ikke identifisert vesentlige forskjeller i risiko- og sårbarhet for de ulike alternativene for veg og
jernbane, med unntak av at hendelsene «brennende bil i vegtunnel» og brannhendelser på jernbane
vil være mer sannsynlig ved henholdsvis vegalternativ 1 og banealternativ 4a (mellom Kiæråsen og
Rolvsøy) som følge av lenger tunnelstrekning.
Miljøbudsjett
Miljøbudsjettet for jernbane og veg viser beregninger av forventet utslipp av klimagasser i CO2ekvivalenter fra utbyggingsfasen, drifts- og vedlikeholdsfasen.
For jernbanen er det beregnet utslipp for alternativ 2a og 6b for Seut–Kiæråsen, og alternativ 2a og 4a
for Kiæråsen–Rolvsøy. For Seut-Kiæråsen medfører alternativ 2a et utslipp på ca. 114 000 tonn CO₂ekvivalenter, og alternativ 6b medfører et utslipp på ca. 126 000 tonn CO₂-ekvivalenter. Alternativ 2a
på strekningen Kiæråsen-Rolvsøy medfører et utslipp på ca. 113 000 tonn CO₂-ekvivalenter, og
alternativ 4a 99 000 tonn CO₂-ekvivalenter.
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Grunnarbeider medfører de største klimagassutslippene etter en fagvis inndeling, etterfulgt av bruer
og konstruksjoner, tunneler, og overbygning jernbaneteknikk (JBT). Grunnarbeider inkluderer blant
annet massehåndtering og VA, men den største andelen av utslipp fra grunnarbeider er knyttet til
kalksementstabilisering. Kalksement fra grunnstabilisering utgjør som enkeltpost hovedandel av
klimagassutslipp for alle traséalternativ. Generelt medfører arbeid med tunge masser, betong og stål
store klimagassutslipp.
For veg viser beregningene 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). Forskjellen ligger hovedsakelig i mengde
kalksementpeling, betong og armering.
RAMS-vurderinger (vurdering av pålitelighet, tilgjengelighet, vedlikehold og sikkerhet)
Formålet med en RAMS-analyse er å identifisere forhold som har påvirkning på pålitelighet,
tilgjengelighet, vedlikehold og sikkerhet for banealternativene. Hovedformålet med RAMS-aktivitetene
utført i denne planfasen har vært å identifisere forhold som er med på å påvirke sikkerheten og
tilgjengeligheten (oppetid) til banealternativene i negativ retning. På bakgrunn av identifiserte forhold
har det blitt anbefalt avbøtende tiltak, samt gjort en vurdering av hvilke banealternativer som anses
som mest hensiktsmessige.
Utført risikovurdering viser at verken banealternativ 2a eller 6b mellom Seut–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. 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. Selv om det bygges
sikkerhetsgjerder og støyskjermer kan man likevel anta at sannsynligheten for villkryssing er noe
større her enn i tunnel eller på viadukt. På den andre siden gir lengre tunnel en minimal økning i
sannsynligheten for storulykker. På bakgrunn av dette vurderes det at alternativ 2a har et minimalt
større risikobidrag enn alternativ 4a.
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.
På delstrekningen Kiæråsen-Rolvsøy er det samlet sett ikke identifisert noen RAM-forhold som
indikerer at det ene alternativet er å foretrekke fremfor det andre.

2.7

Måloppnåelse og anbefaling

Vurdering av måloppnåelse og Bane NOR og Statens vegvesen sin anbefaling av alternativ fremgår i
eget dokument, Notat måloppnåelse og anbefaling [57].
På strekningen Seut–Kiæråsen er det felles plan for bane og veg. Her er Bane NOR og Statens
vegvesen forslagsstillere. På strekningen Kiæråsen–Rolvsøy er Bane NOR forslagsstiller.

2.8

Planforslaget

Planområdet er vist på plankartet som strekker seg over tre kartutsnitt i målestokk 1:5000 (A1).
Planområdet omfatter nytt dobbeltspor for jernbane, nytt kollektivknutepunkt, ny rv. 110, omlegging av
fv. 109, fremtidig deponi i Kiæråsen samt anleggs- og riggområder og andre arealer som er
nødvendige for å få gjennomført tiltaket.
Avsatt planområde er bevisst gjort noe større enn det fremtidige jernbane- og vegtiltaket for å sikre
tilstrekkelig areal i forbindelse med optimaliseringer i reguleringsplanfasen. Avgrensningen er basert
på traseer og løsninger utformet på kunnskap og detaljeringsnivå tilpasset kommunedelplan. Endelig
arealutstrekning for tiltaket fastsettes i reguleringsplanen.
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Planområdet er vist med hensynssone H710 Båndlegging for regulering etter plan- og bygningsloven
sammen med arealformål fra kommuneplanens arealdel og samferdselslinjer som viser tiltaket det
planlegges for.
Planbestemmelsene utfyller plankartet. Den viktigste bestemmelsen er knyttet til hensynssone –
båndlegging, som sikrer arealer til tiltaket som skal detaljeres nærmere i reguleringsplanen.

2.9

Videre planarbeid

I kommunedelplanarbeidet er det forutsatt samtidig planlegging, finansiering og bygging av veg og
jernbane på strekningen mellom Simo og St. Croix. Etter at kommunedelplanen er vedtatt vil det bli
utarbeidet reguleringsplan(er) med utgangspunkt i det vedtatte alternativet, hvor plassering og
utforming av jernbaneanlegget og veganlegget med tilhørende funksjoner blir optimalisert. Ved
utarbeidelse av reguleringsplan vil berørte offentlige myndigheter, grunneiere, naboer og andre
interesserte bli varslet både ved oppstart og ved offentlig ettersyn slik at de kan uttale seg til
reguleringsplanforslaget. Parallelt med utarbeidelsen av reguleringsplan vil det utføres prosjektering
og videre undersøkelser for å avklare tekniske og miljømessige forhold.
Det er flere prosjekter og planarbeid i det nye knutepunktet på Grønli som bør koordineres. Bane
NOR, Statens vegvesen, Fredrikstad kommune og Østfold fylkeskommune ønsker derfor å videreføre
dagens samarbeid om knutepunktutvikling på Grønli i en mer konkret samarbeidsavtale. Det er
dessuten ønskelig å ha tett samarbeid med Østfold fylkeskommune om muligheter for Glemmen
videregående skole og med Fredrikstad kommune om sambruk av etablerte kommunale
parkeringsplasser i nærheten av nytt knutepunkt.
Reguleringsplanene 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. Det vil være
behov for både midlertidige arealer under anleggsperioden og permanente arealer til det nye anlegget.
Målet er å komme frem til minnelige avtaler med grunneier. Dersom det ikke lykkes å inngå avtaler om
avståelse av grunn, har Bane NOR og Statens vegvesen anledning til å ekspropriere grunn og
rettigheter både til midlertidig og permanent bruk til hhv. jernbane- og veganlegg. Eventuell
ekspropriasjon må være hjemlet i en vedtatt reguleringsplan.
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3 BAKGRUNN OG FORMÅL
3.1

InterCity-prosjektet

Det er ventet en betydelig befolkningsvekst på Østlandet frem mot 2050 som 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 hvilken
planfase 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 (kilde: www.banenor.no) per okt. 2018
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 [3] ligger til grunn for
kommunedelplanen. Dette innebærer sammenhengende dobbeltspor med stopp i alle Østfoldbyene.
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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) [55] og ekstern
kvalitetssikring (KS1) [56]. 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 med kommunedelplanarbeidet

Formålet med kommunedelplanen er å avklare valg av korridor for nytt dobbeltspor mellom Seut og
Rolvsøy med ny stasjon på Grønli. Planarbeidet skal i tillegg avklare forslag til framtidig løsning for
rv.110 med tilhørende gang- og sykkelsystem på strekningen Simo-Grønli-St.Croix. Det skal sikres
nødvendige arealer for realisering av begge disse tiltakene. Dette inkluderer arealer i forbindelse med
vegomlegging og andre tiltak som er nødvendige for gjennomføring av prosjektet. Samtidig med dette
planarbeidet foregår det arbeid med kommunedelplan for nytt dobbeltspor Rolvsøy–Klavestad, med
tilhørende vegtiltak i Sarpsborg, slik at det blir et sammenhengende dobbeltspor fra Fredrikstad til
Sarpsborg.
En kommunedelplan er en arealplan på overordnet nivå som skal være grunnlag for videre
detaljplanlegging og bygging. Påfølgende planfase er reguleringsplan hvor valgt trasé optimaliseres
ytterligere og fastsettes endelig.
Det utarbeides en felles kommunedelplan for nytt dobbeltspor mellom Seut og Rolvsøy og ny rv. 110
på strekningen Simo-St. Croix. Gjennom felles planlegging vil man i større grad kunne drøfte og finne
løsninger som ivaretar helheten på en bedre måte enn om tiltakene planlegges hver for seg. Gjennom
felles planlegging vil man også bedre kunne vurdere en hensiktsmessig utbyggingsrekkefølge og en
gjennomføringsstrategi som ivaretar helheten også i en anleggsfase. Det er også forutsatt samtidig
finansiering og bygging av veg og jernbane på strekningen Simo-St. Croix.
Bane NOR og Statens vegvesen utarbeider og fremmer forslag til kommunedelplan. Forslag til
kommunedelplan behandles politisk før den sendes på høring. Kommunedelplanen vedtas av
Fredrikstad bystyre.

3.4

Fastsatt planprogram

Tiltaket vil kunne ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, og det er krav til utarbeidelse av
konsekvensutredning (KU) etter forskrift om konsekvensutredninger. Det ble derfor utarbeidet
planprogram for parsellen Fredrikstad–Sarpsborg i 2016 [3]. Planprogrammet beskriver hvordan
planarbeidet for kommunedelplan for dobbeltspor, rv. 110 gjennom Fredrikstad sentrum, fv. 118 ny
Sarpsbru og rv. 111 øst for Hafslund skal gjennomføres, inkludert hvilke utredningskorridorer og -tema
som skal inngå i konsekvensutredningen. Planprogrammet ble fastsatt i Fredrikstad bystyre
08.12.2016 og i Sarpsborg bystyre 02.03.2017.
For strekningen Seut-Rolvsøy angir planprogrammet én utredningskorridor fra Seut til Kiæråsen.
Mellom Kiæråsen og Dikeveien er det definert to utredningskorridorer; en søndre korridor som går
gjennom Lisleby og en nordre korridor som går gjennom Glemmen. Videre fra Dikeveien og til
avslutning på strekningen ved Østfoldhallen er det én utredningskorridor, som i hovedsak ligger langs
eksisterende jernbane. Planprogrammet forutsetter at det innenfor hver korridor skal utredes én eller
flere alternative traseer.
Parallelt og i etterkant av fastsettelsen av planprogrammet ble det gjennomført et omfattende
optimaliseringsarbeid. For parsellen Seut–Rolvsøy ga dette mindre justeringer av planavgrensning
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ved Trara og for nordre korridor mellom Kiæråsen og Lislebyveien. Over Rolvsøysund ble flere
alternativer i en midtre korridor vurdert å være urealistiske, og denne korridoren ble derfor tatt ut av
planområdet. Det viste seg også å være behov for justeringer av utredningskorridorene mellom
Hafslund og Edonbakken (Klavestad) og mellom Lande skole og Borg Bryggerier i Sarpsborg. Det ble
derfor utarbeidet et justert planprogram med endret planavgrensning [4]. Figur 3-2 viser det reviderte
varslete planområdet. Justert planprogram ble fastsatt i Fredrikstad bystyre 21.06.2018 og i Sarpsborg
bystyre 24.05.2018.

Figur 3-2: Varslet planområde i fastsatt justert planprogram [4]
Fastsatt planprogram for planarbeidet omhandler parsellen Seut (Fredrikstad) – Klavestad
(Sarpsborg), men planprogrammet åpner for at det kan være aktuelt å dele opp i mindre geografiske
kommunedelplaner. Av hensyn til blant annet framdrift, er det valgt å utarbeide én kommunedelplan
for strekningen Seut-Rolvsøy med vegprosjekter i Fredrikstad og én kommunedelplan for strekningen
Rolvsøy-Klavestad med vegprosjekter i Sarpsborg.
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Mål

Innledningsvis i planarbeidet ble det utarbeidet et måldokument [47] som gir oversikt over de
prosjektspesifikke målene som skal ligge til grunn for planarbeidet og som prosjektet skal bidra til å
nå.
3.5.1 Prosjektspesifikke mål for InterCity dobbeltspor Fredrikstad-Halden
Mål og krav fra konseptvalgutredningen for InterCity-strekningen Oslo-Halden (Jernbaneverket 2012)
[6] er videreført for planstrekningen Seut-Sarpsborg. Samfunnsmålet gjelder for hele InterCityprosjektet, og angir den virkningen investeringstiltaket skal gi samfunnet.
Samfunnsmålet er:
InterCity-korridorene skal ha et miljøvennlig transportsystem av høy kvalitet som knytter boog arbeidsområdene godt sammen.
Et “miljøvennlig” transportsystem:
 er arealeffektivt
 gir lavest mulig forurensende utslipp
 gir minst mulig inngrep i verdifulle natur-, kultur-, landbruksinteresser
 muliggjør en utvikling av kompakte byer og tettsteder som minimaliserer transportbehovet
Et transportsystem av “høy kvalitet” betyr at det:
 er pålitelig – robust nok til å tåle ytre påkjenninger på grunn av klima og andre uforutsette
hendelser
 er effektivt – har kort reisetid, høy frekvens og høy punktlighet
 har tilstrekkelig kapasitet – kapasitet for person- og godstransport som både takler
avvikshåndtering og framtidig etterspørsel
 er trafikksikkert - med færrest mulig trafikkulykker med drepte og alvorlig skadde
Et transportsystem som “knytter bo- og arbeidsområdene godt sammen” kjennetegnes ved at det:
 bidrar til å styrke bo- og arbeidsplassregionens attraktivitet.
 øker tilgjengeligheten mellom bysentra og tettsteder i korridoren og styrker kollektivtilbudet
mellom hovedstadsområdet og regionen, og dermed avlaster Oslo.
I konseptvalgutredningen ble det også definert følgende effektmål og krav til tiltaket basert på
samfunnsmål og de prosjektutløsende behov for InterCity-strekningen Oslo-Halden:








Pålitelig togtilbud
Kort reisetid mellom byer/tettsteder og med kort overgangstid mellom transportmidler i sentralt
lokaliserte trafikknutepunkt
Høy kapasitet og frekvens for både person- og godstog, slik at det tilbys tilstrekkelig
transportkapasitet
Miljøvennlig transportsystem
Regionforstørrelse og byutvikling
Trafikksikkert transportsystem
Begrense arealinngrep

Det vises til måldokumentet for nærmere konkretisering av disse målene/kravene.

3.5.2 Felles mål for transportsystemet i Nedre Glommaregionen
Vegprosjektet for rv. 110 Simo-St. Croix er en del av Bypakke Nedre Glomma og skal bidra til at
målene for Bypakka nås. Bypakke Nedre Glomma er forankret i konseptvalgutredningen for
transportsystemet i Nedre Glommaregionen (2010) med etterfølgende kvalitetssikring (KS1) hvor
følgende samfunnsmål ble definert:
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«Nedre Glommaregionen skal i år 2030 håndtere transportetterspørselen innen person- og
godstransport mer effektivt enn i dag.»
Med det menes at:
 Reisetiden for persontransport skal reduseres.
 Persontransportkapasiteten inn mot og mellom bysentrene skal øke i forhold til forventet
befolkningsvekst.
 Kjøretiden på viktige strekninger for godstransport skal være minst like god som i dag, og
forutsigbarheten skal være bedre.
 Andelen personreiser som foretas med andre transportmidler enn bil skal være økt til et nivå
tilsvarende gjennomsnittet for liknende byområder i Norge.
For Bypakka er det i tillegg definert fem hovedmål:
1. Overføre transport fra bil til gange, sykkel og kollektive transportmidler
2. Fokusere på god og sikker framkommelighet for gående, syklende og kollektivreisende, og for
godstransportene
3. Fokusere på et sikkert transportsystem
4. Redusere klimagassutslipp og lokale miljøproblemer
5. Utvikle et godt tilgjengelig og universelt utformet transportsystem
Det er i tillegg definert 15 etterprøvbare delmål som bygger opp under hovedmålene. Det vises til
måldokumentet for gjengivelse av disse.
3.5.3 Mål for rv. 110 Simo-Croix
Statens vegvesen har i forbindelse med kommunedelplanarbeidet for Seut-Rolvsøy, som del av
arbeidet med måldokumentet, supplert med mer konkrete prosjektspesifikke mål for utvidelse av rv.
110 Simo-St. Croix. Dette er Statens vegvesens faglige forslag basert på overordnede Bypakkemål,
overordnede føringer i NTP og kommunedelplan for Fredrikstad byområde:





3.6

For å ivareta målet i kommunedelplan for Fredrikstad byområde 2011-2023 om en indre
sentrumsring som gir bedre framkommelighet for biltrafikken enn dagens sentrumsgater og
som muliggjør alternativ bruk av bygatenettet, skal trafikk overføres fra sidevegsnettet til rv.
110. Det betyr at fordeling av trafikk til/fra ulike deler av Fredrikstad sentrum ikke blir
underordnet rv. 110 og gjennomgangstrafikk.
Gående og syklende skal sikres god fremkommelighet på tvers av rv110.
Prosjektet skal bygge opp under god byutvikling

Tidligere planlegging av nytt dobbeltspor og ny rv. 110

Planleggingen av nytt dobbeltspor på strekningen har pågått siden 1990-tallet. Under gis en
oppsummering av tidligere utarbeidete planer og utredninger.
3.6.1 Planhistorikk
For strekningen Seut–Fredrikstad–Sarpsborg ble det utarbeidet teknisk hovedplan (foreløpig versjon)
og konsekvensutredning (KU) fase II for Seut–Rolvsøysund i 1997. Kommunedelplan (KDP) for
dobbeltspor ble vedtatt i Fredrikstad kommune samme år.
3.6.2 Mulighetsstudie - utbyggingskonsepter for InterCity Østfoldbanen
Mulighetsstudien [5] som forelå i januar 2011, ble utarbeidet av Jernbaneverket med sikte på å
analysere helhetlige utbyggingskonsepter for Østfoldbanen for strekninger som ikke allerede lå inne i
gjeldende NTP. To ulike hovedalternativer for strekningen Haug – Halden ble vurdert:
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Hovedalternativ 1 der dimensjonerende hastighet er 200 km/t, men hvor lavere
hastighetsstandard aksepteres gjennom byene om nødvendig.
Hovedalternativ 2 der dimensjonerende hastighet gjennomgående skal være 250 km/t eller
høyere.

Figur 3-3: Analyserte trasékorridorer i mulighetsstudien [5]
Mulighetsstudien viser at det ikke er mulig å finne felles korridor for begge hovedalternativene. Det
konkluderes med at det er lite aktuelt å bygge ut Østfoldbanen etter hovedalternativ 2 dersom det ikke
skal satses på høyhastighetstog i denne korridoren eller at det skal bygges separat
høyhastighetstrasé.
3.6.3 Konseptvalgutredning (KVU) for IC-strekningene
Bane NOR gjennomførte i 2011-2012 en konseptvalgutredning (KVU) for InterCity-området [6].
Vurderte konseptløsninger
Gjennom KVU-arbeidet ble det vurdert en rekke ulike løsningskonsepter for Østfoldbanen. Arbeidet
omfattet innledningsvis vurdering av ulike konsepter uten full utbygging av nytt dobbeltspor. Det ble
blant annet vurdert konsept med redusert transportbehov, mer effektiv bruk av dagens infrastruktur,
mindre omfattende investeringer i forbindelse med utbygging av ekspressbussnettet og mindre
omfattende investeringer i forbindelse med utbedring av jernbanenettet.
Videre ble det utredet sju konsept basert på full utbygging av dobbeltsporet fram til Halden, dvs.
utbygging mellom Haug i Råde og Halden stasjon. Konseptene baserte seg i hovedsak på de to
prinsipielle alternativene fra mulighetsstudien.
På bakgrunn av analyse av måloppnåelsen av de definerte kravene (pålitelig togtilbud, kort reisetid,
høy kapasitet og frekvens) samt oppnåelse av andre viktige krav (miljøvennlig, regionforstørrelse og
byutvikling, færre trafikkulykker, andre miljøkrav/arealinngrep) anbefalte Jernbaneverket i KVU-en
konsept ØB 4B. Dvs. et InterCity-tilbud basert på sammenhengende dobbeltspor med stopp i alle
Østfoldbyene. Resterende konsepter ble forkastet.
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Anbefalt konsept ØB 4B
Konseptet ØB 4B beskrives på følgende måte:
Konseptet innebærer utbygging av dobbeltspor på strekningen mellom Haug i Råde og Halden.
Denne traséen følger i hovedsak dagens korridor mellom Råde og Fredrikstad og med
kurveutretting inn mot Sarpsborg for å øke hastigheten. Sør for Sarpsborg følger den foreslåtte
traséen en ny korridor tilpasset en eventuell fremtidig høyhastighetstrasé. Innføringen til Halden
følger eksisterende bane.
Konseptet sier følgende om stasjonslokaliseringer:




Dagens InterCity-stasjoner opprettholdes med mulighet for stopp.
Ny plassering av stasjon i Fredrikstad (Grønli) og Råde.
For Sarpsborg og Halden opprettholdes stasjonsplasseringen.

Figur 3-4: Anbefalt alternativ (ØB 4B) fra KVU for InterCity-strekningen 2012
(Kilde: KVU for IC-strekningen Oslo-Halden [6])
Sarpsborg og Fredrikstad kommuner avga høringsuttalelse til KVU’en. Begge bystyrene sluttet opp
om anbefalt konsept. Konseptet er videre forankret gjennom Stortingets behandling av Nasjonal
Transportplan (NTP) for 2014 – 2023 [48] og Nasjonal Transportplan (NTP) for 2018-2029 [1].
Vurdering av stasjons- og knutepunktutvikling
Som en del av konseptvalgutredningen ble det utarbeidet en egen rapport knyttet til stasjons- og
knutepunktutvikling. Hensikten med rapporten var å gi et grunnlag for alternativanalysen. Når det
gjelder stasjon i Fredrikstad, oppsummeres det med at Grønli er en gunstig plassering i forhold til
jernbanetraséen, og er det alternativet som har best forutsetninger for å bli et velfungerende
kollektivknutepunkt. Stasjonslokalisering på Grønli er også vurdert som den beste løsningen i tidligere
kommunedelplan for dobbeltsporet jernbane på strekningen Seut–Rolvsøysund (1997) og er lagt til
grunn i senere revisjoner av sentrumsplan for Fredrikstad.
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3.6.4 Rv. 110 Simo-Grønli-St. Croix
I konseptvalgutredningen (KVU) for transportsystemet i Nedre Glommaregionen [55] er rv. 110
forutsatt utvidet til fire felt langs dagens trasé på strekningen Simo–St. Croix.
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4 FORUTSETNINGER OG FØRINGER FOR
PLANLEGGINGEN
Her beskrives kort de viktigste overordnede nasjonale føringer, planer og retningslinjer som er
relevante for strekningen Seut-Rolvsøy og hvordan tiltaket forholder seg til de overordnede føringene.
Videre omtales overordnede dokumenter fra Bane NOR og Statens vegvesen i dette kapitlet.

4.1

Nasjonale føringer

4.1.1 Nasjonale miljømål
Norge har 23 nasjonale miljømål fordelt på 6 resultatområder. De nasjonale målene er fastsatt på
bakgrunn av regjeringens politikk, enten i stortingsmeldinger, proposisjoner eller andre politiske
dokumenter. De skal være målbare og vise hvilke resultat man skal oppnå på nasjonalt nivå. En
indikator på dette er Naturindeks for Norge. 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.

4.1.2 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging [53]
Planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme samfunnsøkonomisk effektiv
ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Planleggingen skal bidra til å utvikle
bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling, og fremme helse,
miljø og livskvalitet. Utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og
tettsteder, redusere transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige transportformer.
Utbygging av nytt dobbeltspor og ny stasjon på Grønli som del av InterCity-utbyggingen vil gi kortere
reisetid og flere avganger på Østfoldbanen. Dette vil gjøre toget mer attraktivt som reisemiddelvalg og
kunne medføre at flere reiser tas med kollektivtransport i stedet for bil. Tiltaket gir mulighet for store
byutviklingsarealer nært inntil nytt kollektivknutepunkt sentralt i byen. Flytting av stasjonen til Grønli vil
også medføre at større deler av dagens sentrumsområde samt viktige planlagte utviklings- og
transformasjonsområder i Fredrikstad vil bli liggende nærmere jernbanestasjonen. Dette tilrettelegger
for at flere kan benytte kollektivtransport til sine daglige reiser. Utbygging av nytt gang- og
sykkelvegsystem knyttet til rv. 110 vil kunne bidra til at flere vil velge å sykle eller gå.
4.1.3 Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen [54]
Retningslinjene angir at arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot
forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare. I nærmiljøet skal det finnes arealer hvor barn kan
utfolde seg og skape sitt eget lekemiljø. Ved omdisponering av arealer som i planer er avsatt til
fellesareal eller friområde som er i bruk eller er egnet for lek, skal det skaffes fullverdig erstatning.
Erstatning skal også skaffes ved utbygging eller omdisponering av uregulert areal som barn bruker
som lekeareal eller dersom omdisponering av areal egnet for lek fører til at behovet for lekearealer i
nærmiljøet ikke blir oppfylt.
Arealer og anlegg som i dag benyttes av barn og unge vil bli berørt av tiltaket. Dette gjelder
Merkurbanen, dagens midlertidige skateanlegg på Steffensjordet og en nærlekeplass i Småskauen.
Merkurbanen er et viktig idrettsanlegg for barn og unge som i hovedsak er avsatt til idrettsanlegg i
gjeldende kommuneplan. Deler av banene nærmest jernbanen er avsatt til bebyggelse og anlegg,
samt hensynssone infrastruktur (H410). Bygging av nytt dobbeltspor og veganlegg innebærer

InterCity-prosjektet
Østfoldbanen

Planbeskrivelse med
konsekvensutredning
Kommunedelplan for dobbeltspor
Seut–Rolvsøy og rv. 110 Simo–St.
Croix

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

28 av 151
ICP-16-A-25250
05A
16.05.2019

arealbeslag på deler av Merkurbanen slik at fotballbanene ikke kan benyttes slik de ligger i dag.
Forslagsstillerne har i samarbeid med kommunen, Trosvik idrettsforening og Trosvik lokalsamfunn sett
på mulige erstatningsarealer i anleggsperioden og permanent situasjon. Det er blant annet sett på
mulige løsninger i nærheten til eksisterende baner.
Nærlekeplassen i Småskauen er regulert til felles lekeareal og mulige erstatningsarealer for denne vil
bli vurdert nærmere i reguleringsplanfasen.
Steffensjordet skatepark ligger innenfor område avsatt til hensynssone infrastruktur i gjeldende
kommunedelplan for Fredrikstad byområde. Skateparken ble etablert som et midlertidig anlegg i
påvente av avklaring om hvor framtidig jernbane- og vegtrasé vil gå. Ettersom det var forutsatt at
anlegget var av midlertidig karakter utløser ikke bygging av ny bane eller veg ansvar for å flytte
skateanlegget. Kommunen bør i tråd med tidligere vedtak om sentrumsnært skateanlegg søke å finne
et permanent sted for nytt skateanlegg som kan erstatte dagens midlertidige skateanlegg
(Kulturutvalget Utvalgssaksnr. 13/13).
I tillegg vil en del gang- og sykkelveger som benyttes av barn og unge bli berørt i anleggsfasen. Når
tiltaket er ferdig bygd vil gang- og sykkelvegsystemet medføre en forbedring av forholdene for gående
og syklende sammenliknet med i dag.
4.1.4 Retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen (T-1442/2016)
Formålet med retningslinjen er å forebygge støyplager og ivareta stille og lite støypåvirkede natur- og
friluftsområder [40]. Retningslinjen anbefaler at anleggseiere beregner to støysoner rundt viktige
støykilder, en rød og en gul sone. I den røde sonen er hovedregelen at støyfølsom bebyggelse skal
unngås, mens den gule sonen er en vurderingssone hvor ny bebyggelse kan oppføres dersom det kan
dokumenteres at avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold. Retningslinjen åpner for at det kan
gjøres avvik fra anbefalingene i sentrumsområder og kollektivknutepunkter der det er ønskelig med
høy arealutnyttelse.
Støysoner for de ulike utredningsalternativene for jernbane og veg er kartlagt i tråd med
retningslinjene. Det er også gjort overordnede vurderinger av støyskjermingstiltak som kan etableres
langs deler av traséene for å redusere støybelastningen fra jernbane og veg. Eksisterende jernbane i
dagen fjernes mellom Grønli og Lislebyområdet og disse områdene vil ikke lenger få støy fra
jernbanen. Fra Seut til Kiæråsen vil antall bygg med støyfølsomt bruksformål bli redusert
sammenliknet med 0-alternativet i alle banealternativer. Mellom Kiæråsen og Rolvsøy vil begge
banealternativene gi noe mer støybelastning enn 0-alternativet grunnet økt togtrafikk,
hastighetsøkning og heving av trasé. For vei vil alle fremtidige alternativer mellom Seut og Kjæråsen
gi en betydelig reduksjon av antall bygninger med støyfølsomt bruksformål med fasadenivå fra vei
over grenseverdi. Vegalternativ 1 gir mindre støybelastning enn de andre vegalternativene fordi rv.
110 går i tunnel gjennom St. Hansfjellet. Se nærmere beskrivelse i fagnotat støy [41]. Mer detaljerte
støyberegninger og vurderinger av støytiltak for å tilfredsstille støygrensene i T-1442 vil være en del
av det videre arbeid med detaljregulering for endelig valgt traséalternativ.
4.1.5 Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanleggingen (T-1520/2012)
Retningslinjen er statlige anbefalinger om hvordan luftkvalitet bør håndteres i kommunal
arealplanlegging [50]. Hensikten med retningslinjen er å forebygge helseeffekter av luftforurensing
gjennom god arealplanlegging. Det anbefales at luftkvaliteten kartlegges og inndeles i rød og gul
sone, I den røde sonen er hovedregelen at ny bebyggelse som er følsom for luftforurensing bør
unngås, mens den gule sonen er en vurderingssone der ny bebyggelse bør tilfredsstille visse
minimumskrav.
Det er gjennomført vurdering av hvordan utslipp fra framtidig vegtrafikk påvirker luftkvaliteten i
området. Det er gjennomført spredningsberegninger for svevestøv (PM10) i samsvar med
retningslinjene for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging, T-1520/2012. Resultatene viser at alle
alternativene tilfredsstiller grensene for luftkvalitet i framskrevet situasjon for 2028 og 2050, men at
vegalternativ 2 har størst påvirkning på luftkvaliteten. Se nærmere beskrivelse i fagnotat
luftforurensning [46].
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4.1.6 Flaum- og skredfare i arealplanar (NVE, 2014)
Retningslinjene sier hvordan flom- og skredfare bør utredes og tas hensyn til i arealplaner.
Retningslinjene bygger på bestemmelser i plan- og bygningsloven og kravene til sikkerhet mot flom og
skred som er gitt i Byggteknisk forskrift. Retningslinjene bør legges til grunn ved arealplanlegging i
områder som kan bli utsatte for eller føre til fare.
På grunn av svært utfordrende grunnforhold i området er skred og øvrige utfordringer knyttet til dette
sentrale tema i prosjekteringen. Retningslinjene for flom- og skredfare er lagt til grunn for planlegging
av nytt bane- og veganlegg. Det er kartlagt faresoner for kvikkleireskred. Området rundt Grønli har
særlig utfordrende grunnforhold og her er det fare for skred og setninger som kan påvirke
omkringliggende bygninger og infrastruktur. Dette vurderes å være håndterbart i ferdig anlegg. Risiko i
anleggsfasen forutsettes håndtert i egen vurdering. Fullstendig utredning av faresoner med
stabilitetsvurderinger vil bli utført i detaljplanarbeidet basert på endelig plassering av tiltaket. Det er
utarbeidet flomsonekart for Glomma og Seutelva og flomfaren fra disse elvene er vurdert som
håndterbart med planlagt løsning. Det vil bli dimensjonert for flom iht. Bane NORs retningslinjer.
Veumbekken er vurdert spesielt og det er fremmet forslag til tiltak for å redusere risiko for
oversvømmelse her. Det vises til gjennomført ROS-analyse [42], områdestabiltetsrapport for SeutRolvsøy [70] og fagnotat VA, kryssende infrastruktur Seut – Rolvsøy [71] for nærmere redegjørelse.
4.1.7 Nasjonal transportplan (NTP) 2018-2029
Det overordnede og langsiktige målet for transportpolitikken er: Et transportsystem som er sikkert,
fremmer verdiskaping og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet.
I NTP 2018-2029 [1] beskrives det at toget skal være en attraktiv og kapasitetssterk ryggrad i
kollektivtransportsystemet og et viktig element for å nå målet om at veksten i persontransport i
byområdene skal tas av kollektivtransport, sykling og gåing. Utbyggingen på Østfoldbanen skal ta
utgangspunkt i ferdigstilling av dobbeltspor til Fredrikstad (Seut) i 2024 og Sarpsborg i 2026. Dette er
senere justert i handlingsprogram for jernbanesektoren 2018-2029 [2], der det forutsettes at nytt
dobbeltspor som muliggjør kortere reisetid og to tog i timen mellom Oslo, Fredrikstad og Sarpsborg,
skal være etablert innen 2029. Moss, Fredrikstad og Sarpsborg stasjoner utvikles til moderne
knutepunkter.
NTP 2018-2029 viderefører og forsterker nullvekstmålet i Klimaforliket om at persontransportveksten i
byområdene skal tas av kollektivtransport, sykkel og gange.
Kommunedelplanforslaget er en direkte oppfølging av NTP og tilrettelegger for at det vil være mulig å
ferdigstille dobbeltspor på strekningen i tråd med føringer i NTP med tilhørende handlingsprogram.
Etablering av nytt dobbeltspor og nytt kollektivknutepunkt på Grønli vil bidra til å oppfylle
nullvekstmålet for personbiltrafikk ved å tilrettelegge for at flere kan reise kollektivt. Effekten av dette
er samtidig avhengig av i hvilken grad areal- og transportutviklingen rundt den framtidige stasjonen og
i kommunen og fylket for øvrig støtter opp under den statlige investeringen.
Når det gjelder utvidelse av rv. 110 mellom Simo og St. Croix er det et mål at trafikk skal overføres fra
sidevegsnettet til rv. 110 for å muliggjøre alternativ bruk av bygatenettet. Dette forutsetter at det følges
opp med trafikkreduserende tiltak /innsnevringer i det øvrige veg- og bygatenettet. For at
nullvekstmålet for personbiltrafikken skal nås er det imidlertid nødvendig med en rekke tiltak som
ligger utenfor dette prosjektet, blant annet vedtatte tiltak om innføring av bompenger, forbedringer i
busstilbud og i det øvrige gang- og sykkelsystemet og samordnet areal- og transportplanlegging.

4.2

Bane NORs føringer for planarbeidet

4.2.1 Føringer for fremdrift og investeringskostnader
Nasjonal transportplan 2018-2029 [1] gir føringer for gjennomføring og fremdrift for InterCityprosjektet. Rammene i NTP er fulgt opp i de årlige statsbudsjettene. Valg mellom alternativer må ta
hensyn til disse overordnede rammene.
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Jernbaneverket mottok den 28. juni 2013 et oppdrag fra Samferdselsdepartementet om å utarbeide en
utbyggingsstrategi for IC-strekningene i tråd med regjeringens prioriteringer i NTP 2014-23.
Utbyggingsstrategien ble oversendt Samferdselsdepartementet 15.3.2014. På bakgrunn av
Jernbaneverkets svar på dette oppdraget ble det i Statsbudsjettet for 2015 (Prop 1S 2014-2015) gitt
fem prinsipper for videre IC-planlegging;
 Planleggingen og utbyggingen skal skje så effektivt som mulig og ressurser og kompetanse
skal utnyttes best mulig
 Koordinere utbyggingen med andre større infrastrukturprosjekter
 Utredningen og planlegging skal drives frem slik at ambisjonene om ferdigstilling innen 2030
skal være mulig
 Helhetlig tilnærming skal legges til grunn
 Det totale investeringsomfanget skal ikke øke.
Følgende føring for InterCity-prosjektet er beskrevet i Statsbudsjettet for 2015 [78]:
Det er viktig at det totale investeringsomfanget ikke øker. De foreløpige kostnadsrammene som ble
utarbeidet i forbindelse med KVU/ KS1 for InterCity-strekningene, vil være førende for det videre
planarbeidet i Jernbaneverket og for Samferdselsdepartementets oppfølging av prosjektet. Dette
innebærer at dersom det i den videre planleggingen avdekkes behov for mer omfattende tiltak på én
delparsell, skal Jernbaneverket søke å finne løsninger og inndekning for kostnadsøkningen innenfor
den øvrige InterCity-porteføljen.
Utbyggingsstrategien for IC-strekningene [79] gir følgende føring:
«Utbyggingen av nye IC-strekningene skal skje med minst mulig forstyrrelse av togtrafikken på
eksisterende bane.»
I arbeidet med kommunedelplanen er det lagt til grunn at det skal være drift på eksisterende jernbane
inntil nytt dobbeltspor er etablert.
4.2.2
Konseptdokument for IC-strekningene
Konseptdokumentet [13] er et strategisk dokument i planleggingen av ny infrastruktur i InterCityområdet. Hensikten med konseptdokumentet er å ivareta samspillet mellom togtilbud, infrastruktur og
funksjonalitet med hensyn til togframføring, drift og vedlikehold, og danne et helhetlig konsept for
InterCity-strekningene. InterCity-prosjektet legger stor vekt på standardisering i planleggingen av
strekningene.
4.2.3 Teknisk designbasis
Tekniske krav til bygging, prosjektering og vedlikehold av jernbaneinfrastruktur følger av Bane NORs
tekniske regelverk. Teknisk designbasis for InterCity [14] er utarbeidet for å sikre standardiserte og
formålstjenlige løsninger for jernbanestrekningene i InterCity-området. Designbasisen er et
retningsgivende dokument som skal gi føringer for foretrukne teknologiske valg for systemene som
danner jernbanen. I dokumentet fremkommer også byutformings- og miljømål som knyttes direkte inn
mot stasjonen som knutepunkt og betydning for miljøvennlig transportformer, samt føringer og kriterier
for utformingen av stoppesteder. Teknisk designbasis skal forenkle beslutningsprosessen i tilfeller der
teknisk regelverk enten beskriver flere alternativer for tekniske løsninger eller ikke er dekkende.
4.2.4 Planveileder for byområder og knutepunkter
Veilederen [15] beskriver hva et InterCity-knutepunkt er og hvordan InterCity-prosjektet skal jobbe
med knutepunktutvikling. I dette dokumentet trekkes fram de overordnede forankringene i NTP 20142023 og organisering av arbeidet mellom ulike aktører. Her fremkommer følgende: «Videre trekker
NTP 2014-2023 fram 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 IC-stasjon er et attraktivt målpunkt i byen, og at det er
et mål i seg selv. Det som kjennetegner et knutepunkt er:


høy arealutnyttelse
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stor andel besøksintensiv virksomhet
god tilgjengelighet og framkommelighet for fotgjengere, syklister og kollektivtrafikk
enkle og effektive bytter mellom ulike reisemidler

Figur 4-1: Elementer i knutepunktet. Fra «Planveileder for byområder og knutepunkter» [15].
Detaljerte krav og anbefalinger til innhold og utforming av stasjoner er beskrevet i Bane NORs
Håndbok for stasjoner [67].
4.2.5 Bane NORs parkeringsstrategi
Bane NORs parkeringsstrategi [58] definerer hvilke prinsipper som skal ligge til grunn for Bane NORs
parkeringstilbud. Utgangspunktet er at det skal etableres et tilfredsstillende parkeringstilbud ved
stasjonene, sett opp mot nullvekstmålet og prinsippet om at veksten i persontransport i byområdene
skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Overordnede mål lagt til grunn for strategien er å:




bidra til at veksten i persontransport i byområdene tas med kollektivtransport, sykkel og gange
tilby tilstrekkelig innfartsparkering for å øke mobiliteten og gi flere muligheten til å reise med
tog
bygge opp under knutepunktutvikling

Det skal utarbeides «strekningsvise konkretiseringer av parkeringsstrategien». I disse analyseres og
vurderes de lokale forutsetningene for stasjoner langs en banestrekning og det pekes ut løsning for
hver enkelt stasjon.
Strekningsvis konkretisering av strategien – planforutsetninger for parkering for
InterCity-prosjektet
Det er utarbeidet tre rapporter med strekningsvis konkretisering av parkeringsstrategien for InterCityprosjektet (for Dovrebanen, Vestfoldbanen og Østfoldbanen [59]). Disse er basert på
Jernbaneverket/Bane NORs parkeringsstrategi og føringene i NTP om lokalisering av
innfartsparkeringsanlegg: «Innfartsparkering er særlig godt egnet ved stasjoner og holdeplasser som
ligger i nærheten av hovedveger med god framkommelighet og utenfor tettsteder. Arealene i nærheten
av store stasjoner og kollektivknutepunkt i byene og tettbygde områder bør først og fremst benyttes til
bolig- og næringsformål med høy utnyttelsesgrad, slik at det samlede transportbehovet blir minst
4.2.6
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mulig. Dette medfører samtidig reduserte negative miljøvirkninger for samfunnet.” (NTP 2014-2023, s
152).
Basert på stasjonenes beliggenhet, arealbruk og tilgjengelighet, er det gjort en overordnet vurdering
av hvor innfartsparkering vil være et reelt virkemiddel for økt kollektivandel og hvor det må søkes
andre mer bymessige løsninger. Konklusjonen er at arealkrevende innfartsparkeringsanlegg generelt
sett ikke vil være en del av de nye stasjonsprosjektene i byområder. Her vil det være fokus på
knutepunktutvikling og gode løsninger for gående, syklende og kollektivreisende. På stasjoner i
spredtbygde strøk vil innfartsparkering, i form av et rimelig og kapasitetssterkt parkeringstilbud på
flate, kunne være et kollektivtiltak. Det vil kunne bidra til at de reisende velger kort lokal bilreise i
kombinasjon med lang togreise. På strekningen Moss-Halden anbefales det tilrettelagt for
innfartsparkering ved stasjonene i Råde og Rygge. Et godt innfartsparkeringstilbud her vil kunne
avlaste nabostasjonene, hvor det bør søkes mer bymessige løsninger.
Uavhengig av om det er tilbud om innfartsparkering eller ikke ved stasjonen, skal det tilrettelegges for
arealer til av- og påstigning (kiss&ride), HC-parkering, korttidsparkering og sykkelparkering.

4.3

Statens vegvesens føringer for planarbeidet

Følgende håndbøker har vært sentrale i plan- og utredningsarbeidet:
 Håndbok N100 Veg- og gateutforming
 Håndbok V121 Geometrisk utforming av veg- og gatekryss
 Håndbok V122 Sykkelhåndboka
 Håndbok V123 Kollektivhåndboka
 Håndbok N200 Vegbygging
 Håndbok N500 Vegtunneler
 Håndbok V712 Konsekvensanalyser
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5 PLANSTATUS
Her beskrives kort de viktigste regionale og kommunale planer som er relevante for strekningen SeutRolvsøy, samt pågående plan- og utredningsarbeid som har betydning for prosjektet. Det gis også en
vurdering av hvordan tiltaket forholder seg til føringene gitt i planene. Der bane- og vegalternativene er
vurdert å oppfylle de overordnede planene på forskjellig måte er det beskrevet spesifikt.

5.1

Regionale planer

5.1.1

Fylkesplan for Østfold "Østfold mot 2050" (vedtatt 22.08.2018)

Figur 5-1: Utsnitt av plankart, Fylkesplan for Østfold «Østfold mot 2050»
Fylkesplanen trekker opp viktige felles utviklingsmål for Østfold. Arealstrategien i forrige fylkesplan –
transporteffektivitetsmodellen – videreføres. Arealstrategien skal sørge for et bærekraftig
utbyggingsmønster etter følgende prinsipper:




Utbyggingsmønsteret skal basere seg på eksisterende sentra og infrastruktur i kommunene
Byene skal styrkes ytterligere som naturlige sentra og knutepunkt
Fortetting, transformasjon og arealøkonomisering framfor å ta i bruk urørte naturområder eller
dyrket mark
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Tilrettelegging for miljøvennlige transportløsninger og redusert bilbruk
Samle og minimalisere naturinngrep, samlokalisering

Fylkesplanen fastsetter en regional senterstruktur med by-/regionsentre, områdesentre og lokalsentre,
som legger grunnlaget for hvilke byer og tettsteder som skal ha høyest vekst og flest funksjoner.
Planen angir langsiktig grense mellom by- og tettstedsområder og omlandet. Arealstrategien har et
perspektiv fram mot år 2050.
Fredrikstad og Sarpsborg er angitt som by-/ regionsenter der det legges opp til høyest vekst, i tillegg til
blant annet Moss og Halden. Nedre Glomma regionen skal utvikle seg til et regionalt tyngdepunkt og
motor for et større omland i tråd med Osloregionens strategi. Arbeidet med nytt dobbeltspor på
Østfoldbanens vestre linje og bygging av nye jernbanestasjoner i begge byene trekkes fram som tiltak
som kan gi store muligheter for byutvikling rundt sterke knutepunkter og som kan benyttes til å utvikle
regionen som et reelt avlastingsområde for Oslo. I hovedtrekk videreføres utviklingen i bybåndet
mellom Sarpsborg og Fredrikstad, med hovedvekt på vestsiden, og med en utvikling mot det nye
sykehuset på Kalnes. Det påpekes at en utvikling med fortetting og stor vekst i bybåndet mellom
Sarpsborg og Fredrikstad er avhengig av den planlagte oppgradering av vegsystemet, slik at økningen
av transportarbeidet kan tas med busser i egne kollektivfelt.
Det er også generelle retningslinjer om areal- og energibruk, blant annet om høy arealutnyttelse
innenfor tettbebyggelsen og at all utvikling i byer og tettsteder definert i senterstrukturen, skal skje
etter prinsippet «innenfra og ut».
En utbygging av nytt dobbeltspor med ny stasjon på Grønli samt ny rv. 110 mellom Simo og St. Croix
er i tråd med de overordnede føringene i fylkesplanen for Østfold. Omberg, som er trukket fram som
regionalt verdifullt kulturlandskap på temakart i fylkesplanen, berøres ikke direkte, men vil kunne få
noe fjernvirkning fra begge banealternativene, jf. delutredning landskapsbilde [32]. Gamle Glemmen
kirke med omkringliggende park, som er angitt som verdifullt kulturmiljø, vil bli noe påvirket av
tunnelpåhugg for banealternativ 4a rett nord for kirkeberget (se nærmere beskrivelse av konsekvenser
i kapittel 9.6.3 Kulturmiljø). Fredrikstad Vestsiden er angitt som regionalt verdifullt kulturmiljø i
fylkesplanen, og er et NB!-område. Ny infrastruktur ved St. Croix-krysset vil bryte med Ridehusgatas
akse i rutenettplanen og bidra til reduksjon av den historiske lesbarheten, men i forhold til dagens
allerede fragmenterte situasjon har det forholdsvis liten påvirkning på området, jf. delutredning
kulturmiljø [33]. Banealternativ 4a vil krysse på viadukt (lang bru) gjennom søndre del av eksisterende
handelsområde i Dikeveien, som i den regionale planen er utpekt som avlastingsområde for handel.
Dette medfører riving av noe bebyggelse, men arealbeslaget berører hovedsakelig arealer som i dag
brukes til parkering, samt Dikeveien som må legges noe om.

5.1.2 Hovedsykkelveier i Sarpsborg og Fredrikstad (vedtatt 28.04.2017) [69]
Planen viser blant annet at hovedsykkelvegnettet gjennom Grønli knutepunkt utgjør viktige akser i
sykkelvegnettet. Sykkelvegnettet gjennom Grønli skal uformes som egne sykkelanlegg.
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Figur 5-2: Kart som viser Grønli knutepunkt (svart sirkel) og hovedsykkelvegnettet slik det er
lagt opp til i Bypakke Nedre Glomma- rapporten «Hovedsykkelveier i Sarpsborg og
Fredrikstad» [69]
Sykkelforbindelsen langs rv. 110, mellom Glemmengata og St. Croix, inngår som en del av
hovedrutene i sykkelplanen. Det samme gjelder også forbindelsen langs fv. 109. Mellom Simo og
Grønli er hovedrutene ikke lagt langs rv. 110, men langs Knipleveien og Mosseveien. Enkelte av
hovedrutene for sykkel krysser under dagens veger og jernbane. Fra Fredrikstad sentrum mot
Rolvsøy er det flere sykkelforbindelser som tiltaket må tilpasses.
Hovedsykkelplanen har vært grunnlag for utforming av sykkelforbindelser i kommunedelplanen.
Tiltaket innebærer i tillegg langsgående sykkelforbindelser langs rv. 110 fra Simo-rundkjøringen til øst
for St. Hansfjellet som er en utvidelse av sykkelveinettet sammenliknet med sykkelplanen. Ved
utforming av tiltaket har viktige sykkelforbindelser i hovedsak blitt lagt over og under bakken, der det
ellers har vært konflikt med veg eller bane. I Delutredning trafikk Seut-Rolvsøy [51] er det nærmere
redegjort for hvilke tiltak som er planlagt for sykkeltrafikken. De ulike alternativene har ulike
utfordringer, men felles for samtlige er at det er foreslått løsninger som ivaretar syklistens interesser.
Gang- og sykkelvegsystemet vil bli ytterligere optimalisert i reguleringsplanfasen.

5.1.3 Andre regionale planer
I fastsatt planprogram nevnes i tillegg et antall andre regionale planer som også gir overordnede
føringer for planarbeidet. Dette er Regional transportplan mot Østfold 2050, Kulturminneplan for
Østfold 2010-2022, Fylkesdelplan for barn og unge (2009), Handlingsprogram for klima og energi for
Østfold 2014-2017, Handlingsplan for Østfolds kulturlandskap 2009-2012, Estetikkveileder for Østfold
(2009) og Regional folkehelseplan. De fleste av disse planene er direkte oppfølginger av
fylkesplanens mål og strategier og angir prioriteringer for tiltak innenfor det aktuelle tema.
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Kommuneplanens samfunnsdel "Fredrikstad mot 2030" (vedtatt 26.04.2018) [17]
Hovedgrepet i arealstrategien er å arbeide videre med fortetting og transformasjon i sentrum.
Byomformingsstrategien skal fortsatt ligge til grunn for videre utvikling. Elva vil fortsatt være
utgangspunktet for utviklingen, med Gamlebyen, FMV og nytt kollektivknutepunkt på Grønli/Dammyr
som tyngdepunkter. Det påpekes at knutepunktet på Grønli får gode forbindelser til resten av
bysentrum og kommunen forøvrig. Det skal legges til rette for at veksten i persontransport tas
gjennom gode gang-, sykkel- og kollektivløsninger. Besøks- og arbeidsplassintensive næringer skal
hovedsakelig ligge innenfor det som til enhver tid er definert som sentrumsområdet. Byområdet skal
forsterkes som tyngdepunkt for befolknings- og arbeidsplassvekst.
Kommuneplanens arealdel 2011-2023 (vedtatt 29.06.2016) [18]
I kommuneplanens arealdel er det definert strategier. Strategier av betydning for dette arbeidet er: "å
jobbe for et godt togtilbud gjennom Fredrikstad og Østfoldbyene, og ny kollektivterminal i sentrum".
Kommuneplanens arealdel tar høyde for utbygging av nytt dobbeltspor og flytting av jernbanestasjon
til Grønli. Planen legger til grunn at boligbyggingen i kommunen skal fordeles på 50 % innenfor
byområdet, 40 % i øvrig tettsted og 10 % i lokalsentrene. Kommuneplanens arealdel gir ikke konkrete
føringer for utvikling av selve byområdet, da det dekkes i kommunedelplan for Fredrikstad byområde.
Eksisterende og framtidig jernbanelinje er vist i kommuneplankartet. Det er definert en hensynssone
«gjennomføringssone for infrastruktur» langs framtidig jernbanetrasé. Øst for Grønlifjellet er den avsatt
med 60 meter. Vest for St. Hansfjellet er den noe bredere når hensynssone for infrastruktur i
byområdeplanen inkluderes.
Kommuneplanens arealdel er under rullering.
Kommunedelplan for Fredrikstad byområde 2011-2023 (vedtatt 16.06.2011) [19]
Byomformingsstrategien danner grunnlaget for Byområdeplanen. Hovedgrepet i
Byomformingsstrategien er å videreutvikle og styrke de tre tyngdepunktene Gamlebyen, FMV-området
og Grønli/sentrum og styrke elva som byrom og transportåre. Grønli, som nytt kollektivknutepunkt og
møte med byen, skal sammen med de andre tyngdepunktene være drivere i byutviklingen. I
kommunedelplanen er det satt som mål at området på Grønli skal utvikles til et moderne
stasjonsområde for persontransport, med jernbanestasjon og bussterminal som en godt integrert del
av bysentrum, i god tilknytning til sykkelhovednettet og det overordnede vegnettet og med tilstrekkelig
parkeringsdekning.
Eksisterende og framtidig jernbane vises i plankartet. I plankartet er området ved Grønli og Dammyr
avsatt til hensynssone infrastruktur for å tilrettelegge for etablering av nytt dobbeltspor med stasjon og
rv. 110. På strekningen Grønli-Simo-St. Croix er det lagt til grunn at eksisterende jernbanespor kan
benyttes til utvidelse av rv. 110. Planen tar imidlertid høyde for en eventuell utvidelse på sørvestsiden
av eksisterende rv. 110, dersom omlegging av banen ikke vil kunne skje. Innenfor hensynssonen skal
forhold knyttet til bane og veg være avklart før det igangsettes planlegging av bygge- og
anleggsformål. Det tillates ikke arbeid og tiltak som kan være til hinder for fremtidig veg- og
baneløsninger eller medfører økte kostnader for fremtidig bane- og vegløsninger.
Det er også definert en hensynssone infrastruktur, H410_3, langs rv. 110 mot Seut. Innenfor denne
hensynssonen tillates det heller ikke arbeid og tiltak som kan være til hinder for fremtidig bane- og
vegløsninger eller medføre økte kostnader for fremtidig bane- og vegløsninger. På strekningen Simo –
Frydenberg er området mellom framtidig bane og rv. 110 avsatt som «kombinert formål samferdsel og
infrastruktur».
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Figur 5-3: Skisse fra kommunedelplan for Fredrikstad byområde som viser
tyngdepunktene i byområdet
Planen er under rullering og vil innlemmes i den nye kommuneplanens arealdel.
Felles vurderinger for kommuneplanen (samfunns- og arealdelen) og byområdeplanen:
InterCity-prosjektet legger opp til etablering av nytt kollektivknutepunkt på Grønli, noe som er i tråd
med føringene for Grønli-området i byområdeplanen. Etablering av nytt stasjonsområde på Grønli vil
gi kortere gangavstand til vestre deler av sentrum og FMV-området, men litt lengre gangavstand til
Gamlebyen, sammenliknet med i dag. Kollektivgata gjennom stasjonsområdet vil gi en god forbindelse
for gående og syklende mellom sentrum og stasjonen. Tiltaket gir mulighet for store
byutviklingsarealer nært inntil nytt kollektivpunkt sentralt i byen. Byutviklingspotensialet vil være litt
mindre i vegalternativ 2 og 3 da utvidelser av rv. 110 og fv. 109 vil ta verdifulle arealressurser sentralt
mellom stasjonen og byen. Alternativ 6b + 1 og 2a + 1, hvor rv. 110 legges under Brattliparken,
vurderes å gi størst muligheter til å kunne utvikle Grønli-området som en direkte utvidelse av
eksisterende sentrum med varierte byfunksjoner og attraktive byrom. I alternativ 6b + 2 og 6b + 3,
med delvis eller helt åpen firefelts rv. 110 som barriere mellom stasjonen og sentrum, vil koblingene til
sentrum bli noe svakere. Alternativene vil også gi en mer krevende støy- og luftforurensningssituasjon
som medfører at deler av områdene rundt den nye stasjonen, særlig for alternativ 6b + 3, vil være
mindre egnet for støyfølsomme formål som for eksempel boliger og gi redusert fleksibilitet for
innpassing av ulike formål. Det vises til nærmere omtale av konsekvenser for byutvikling i kap. 9.8.4
og Fagnotat byutvikling [49].
I tråd med Bane NORs overordnede parkeringsstrategi og planforutsetninger for parkering for
InterCity-prosjektet legges det ikke opp til innfartsparkering på bakkeplan ved flytting av Fredrikstad
stasjon til Grønli og tilbudsøkning (økt frekvens) på toget. Større innfartsparkeringsanlegg på
bakkeplan vil være i konflikt med overordnede nasjonale mål i NTP og statlige planretningslinjer for
samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, og bruk av areal nær kollektivknutepunkt sentralt i
byen til parkering på bakkeplan vil være en samfunnsøkonomisk lite god investering. De lokale og
regionale areal- og transportplaner legger opp til fortetting rundt kollektivknutepunkt og satsing på
alternativ tilbringertransport til bil. For å oppnå ønsket transportmiddelvridning er det viktig at disse
planene følges opp og realiseres.
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Mellom Kiæråsen og Rolvsøy ligger det kun inne én hensynssone infrastruktur for framtidig
jernbaneanlegg i gjeldende kommuneplan 2011-2023, mens tiltaket vurderer flere alternativer.
Alternativene som ikke samsvarer med denne traseen vil dermed være i konflikt med kommuneplanen
i større eller mindre grad. Følgende framtidige utbyggingsområder i kommuneplanen berøres av ett
eller flere alternativ:
BA103 – Kiæråsen: Dette området ligger inne som framtidig areal for bebyggelse og anlegg i
kommuneplanens arealdel. Området ligger utenfor byområdet. I tillegg er deler av området avsatt med
hensynssone for infrastruktur tiltenkt den nye jernbanetraseen. Området er et gammelt steinbrudd
som i dag benyttes til lager for kommunalteknisk materiell. I kommuneplanens arealdel er Kiæråsen
omtalt som et område det er vanskelig å utnytte slik det fremstår i dag. Dette begrunnes med
utfordringer knyttet til tilgjengeligheten til infrastruktur.
Tiltaket legger opp til ny jernbanetrase i tunnel under området. Arealet på overflaten foreslås brukt
som deponi for massene fra tunnelbyggingen. Tiltaket anses å være en landskapsreparasjon da det
gamle steinbruddet fylles igjen. Endelig utforming av deponiet og arealbruk i etterkant er det ikke tatt
stilling til på dette plannivået, men må avklares i dialog med Fredrikstad kommune i
reguleringsplanfasen.
B131 – Bryggerifjellet: Området er avsatt til framtidig boligbebyggelse i kommuneplanen. Deler av
området er allerede utbygd. Det er lagt opp til banetunnel under dette området, med behov for å
benytte deler av området til åpen byggegrop. På lang sikt vil området kunne utvikles i tråd med
føringene i kommuneplanens arealdel.
N208 – Glemmen gård: Området er avsatt til framtidig næringsvirksomhet i kommuneplanens arealdel.
Tiltaket vil påvirke dette næringsområdet ved at traséalternativ 4a deler området i to. Traseen ligger i
dagen i dette området og vil på den måten oppleves som en barriere for området. Trasealternativet vil
også berøre et område for båndlegging etter kulturminneloven (H730).
N119 – Nøkleby Vest: Området er avsatt til framtidig næringsvirksomhet i kommuneplanens arealdel
og grenser til N208 Glemmen gård. Banealternativ 2a berører område N119 i vestre del. Tilsvarende
som for N208 vil tiltaket medføre en oppdeling av et framtidig næringsområde, og traseen vil kunne
fremstå som en barriere for næringsområdet.
N207 – Dikeveien, søndre del: Området er avsatt til framtidig næringsområde. Tiltaket vil berøre den
østre delen av området. Alternativ 4a vil påvirke området i større grad enn alternativ 2a. I tillegg til at
banetraseen berører områder, vil store deler av området bli benyttet som midlertidig riggområde i
anleggsperioden.
A08 – Området ligger som et framtidig utviklingsområde for kombinert bebyggelse og anleggsformål i
kommunedelplanen for Fredrikstad byområde. Tiltaket berører området i større eller mindre grad,
avhengig av alternativ. Videre utvikling av dette området må ses i sammenheng med etablering av ny
stasjon på Grønli.
Kommunedelplan for klima og energi 2013-2017
InterCity og jernbanesatsingen er ikke nevnt spesielt i klima- og energiplanen [68], da det er fokusert
på mål og tiltak hvor kommunen selv har virkemidler. Planen viderefører (fra kommuneplanens
arealdel og kommunedelplan for byområde) målsetting om en fortettingsstrategi som blant annet sier
at minst 50% av framtidig boligbygging skal skje innenfor det definerte byområdet. Dette vil bygge opp
under en ytterligere satsing på jernbane med stasjon i Fredrikstad sentrum.
5.2.2 Reguleringsplaner
Det er flere gjeldende og pågående reguleringsplaner innenfor planområdet som helt eller delvis vil bli
berørt av det areal som båndlegges i kommunedelplanen. Berørte reguleringsplaner (gjeldende og
pågående) fremgår i eget vedlegg [20].

InterCity-prosjektet
Østfoldbanen

5.3

Planbeskrivelse med
konsekvensutredning
Kommunedelplan for dobbeltspor
Seut–Rolvsøy og rv. 110 Simo–St.
Croix

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

39 av 151
ICP-16-A-25250
05A
16.05.2019

Pågående plan- og utredningsarbeid

5.3.1 Kommuneplanens arealdel
Det pågår arbeid med rullering av kommuneplanens arealdel. I forbindelse med kommuneplanarbeidet
er det utarbeidet en delrapport "Fortettingsstrategi Fredrikstad 2019-2031" av Alt. arkitektur [52] som
underlag for utforming av kommuneplanen. Ut fra målet om nullvekst i biltrafikken anbefaler rapporten
en endret fordeling av boligveksten i kommunen slik at en langt større vekstandel kommer i byområdet
(85 %) sammenliknet med strategien i gjeldende kommuneplan. Grønli-området anbefales utviklet
som et attraktivt byområde med høy arealutnyttelse, blandete funksjoner, god kollektiv- og
gang/sykkel-tilgjengelighet, attraktive byrom og god sammenheng med dagens sentrum. Det er per
november 2018 forventet vedtak av kommuneplanen i løpet av sommeren 2019.
Dersom boligvekstfordelingen endres i retning av høyere fortetting i byområdet vil etablering av ny
jernbanestasjon og kollektivknutepunkt på Grønli være enda bedre tilpasset kommuneplanen ved at
stadig flere bor i gang- og sykkelavstand til knutepunktet. Alternativene med rv. 110 i tunnel under
Brattliparken, vurderes å være de alternativer som i størst grad vil kunne muliggjøre en utvikling av
Grønli-området slik delrapporten om fortettingsstrategi Fredrikstad 2019-2031 anbefaler, jf.
kommentarer gjeldende kommuneplan og kommunedelplan for byområdet i kap. 5.2.1.
5.3.2 Togparkering Fredrikstad/Sarpsborg
For å kunne øke antall tog til/fra Sarpsborg når strekningen Haug-Sarpsborg står ferdig, trengs det
flere plasser til togparkering (hensetting). Bane NOR har derfor startet opp planlegging av
togparkering i nærheten av Fredrikstad og/eller Sarpsborg stasjon. I forbindelse med prosjektet
Hensetting Østlandet (2015) ble det vurdert ni mulige plasseringer av et hensettingsanlegg på
strekningen, hhv. Lahellestranda, Kjær og Valle i Fredrikstad og Greåker industri, Flislageret,
Skauløkka, Kroken, Klavestad og Kampenes/Bredmyra i Sarpsborg. Det arbeides nå med forstudie og
planprogram for å avklare hvilke alternativer som skal utredes i videre arbeid med kommunedelplan.
Planprogram og forstudie planlegges sendt til kommunene høsten 2018.
5.3.3 Kommunedelplan for ny bru over Glomma i Fredrikstad
Fredrikstad kommune la i mars 2018 forslag til kommunedelplan for ny bru over Glomma ut på
offentlig ettersyn. Planforslaget legger til rette for en ny veiforbindelse over Glomma mellom fv. 109
ved Valle og rv. 111 ved Torp.
Dette ligger nord for planområdet for nytt dobbeltspor Seut-Rolvsøy og berører derfor ikke
foreliggende planforslag for Seut-Rolvsøy direkte, men det kan være behov for koordinering med
hensyn til anleggsatkomster og riggområder.
5.3.4 Reguleringsplan for ny fv. 109 mellom Alvim og Råbekken
Det pågår arbeid med detaljregulering av ny fv. 109 mellom Alvim og Råbekken. Innenfor området
ligger vegen i tilnærmet samme trasé som dagens fylkesveg, men blir mye bredere (fra to til fire felt)
enn i dag. Vegen skal utvides for å gi bedre framkommelighet for kollektivtrafikken. Det skal også
legges til rette for gående og syklende.
Reguleringsplanforslaget for ny fv.109 er hensyntatt i arbeid med kommunedelplan og teknisk
hovedplan for Seut-Rolvsøy.
5.3.5 Detaljreguleringsplan for Veumbekken-Holmen
Fredrikstad kommune har varslet forslag til detaljregulering for Veumbekken – Holmen. Hensikten er å
legge til rette for åpning av Veumbekken og utvikling av et grøntdrag i Holmegata. Bakgrunnen er
behov for oppgradering av vann- og avløpsanlegg i Holmen-området, blant annet på grunn av store
utfordringer med oversvømmelser i Veumbekken.
Utbyggingen av Intercity-prosjektet vil ikke endre avrenningsforholdene til Veumbekken.
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6 PLANPROSESS OG MEDVIRKNING
6.1

Varsling av oppstart av planarbeid og behandling av planprogram

Det ble varslet oppstart av planarbeidet i mai 2016, samtidig med at forslag til planprogram ble sendt
på høring. Det ble utarbeidet og fremmet ett felles planprogram for hele strekningen Seut – Klavestad,
for både veg og bane. Det kom inn totalt 82 uttalelser. Etter høring og offentlig ettersyn av forslag til
planprogram ble innkomne uttalelser behandlet og endringer av planprogrammet foretatt før det ble
oversendt Fredrikstad og Sarpsborg kommuner, for politisk behandling. Planprogrammet ble fastsatt
av Fredrikstad bystyre 08.12.2016 og av Sarpsborg bystyre 02.03.2017.
Som følge av alternativutvikling for ny rv. 110 Simo-St. Croix og optimalisering av jernbanetrasé fra
forstudien, ble det i april 2017 varslet utvidet planavgrensning ved Trara og ved den nordvestre
korridoren mellom Kiæråsen og Lislebyveien. Det kom inn 12 uttalelser til varselet.
På grunnlag av justeringer i forbindelse med videre optimalisering av alternativene ble det utarbeidet
et forslag til justert planprogram som ble lagt ut på høring i januar/februar 2018. Det kom inn 12
uttalelser til varselet. Etter høringen ble innkomne uttalelser behandlet og forslag til ytterligere
justeringer vurdert før planprogrammet ble oversendt Fredrikstad og Sarpsborg kommuner, for politisk
behandling. Uttalelsene til justering av planområdet ved Trara og Kiæråsen fra våren 2017 ble også
lagt ved til den politiske behandlingen. Justert planprogram ble fastsatt av Sarpsborg bystyre
24.05.2018 og av Fredrikstad bystyre 21.06.2018.
For å sikre best mulig forankring ved de politiske behandlingene i planprosessen, eksempelvis ved
fastsetting av planprogram, har det vært utarbeidet felles saksframlegg og vært felles
saksforberedelse gjennom Bypakke Nedre Glomma. Rådmannsutvalget har vært supplert med
Riksantikvaren. Planprogrammet har også vært gjenstand for fylkespolitisk behandling i tillegg til
politisk behandling i kommunene.
Uttalelser til planprogram ved høring og offentlig ettersyn i 2016 og 2018 samt uttalelser til varsel om
justert planområde i april 2017 er oppsummert og vurdert i egne dokumenter, [73], [74] og [75].

6.2

Tidlig medvirkning og informasjon

I tillegg til den lovpålagte medvirkningen som følger av plan- og bygningsloven, har Bane NOR og
Statens vegvesen ønsket å få til ytterligere medvirkning, samhandling og informasjon overfor offentlige
og private aktører.
Møte- og medvirkningsaktiviteter beskrevet under har i stor grad blitt gjennomført felles for parsellen
Fredrikstad-Sarpsborg.
6.2.1 Generell medvirkning til planarbeidet
For å sikre god faglig forankring ble det innledningsvis i planarbeidet opprettet en faglig
samarbeidsgruppe bestående av representanter fra Østfold fylkeskommune (inkludert
Fylkeskonservator), Riksantikvaren, Fylkesmannen i Østfold, Fredrikstad kommune, Sarpsborg
kommune, Statens vegvesen og Bane NOR. Faglig samarbeidsgruppe har hatt jevnlige møter
underveis med orientering om status for prosjektet og faglige drøftinger knyttet til planutarbeidelse og
løsninger. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ble også invitert til å delta i gruppen, men det
har i stedet blitt avholdt særmøter da NVE er lokalisert på Hamar.
Utover felles saksforberedelse gjennom Bypakke Nedre Glomma som beskrevet i kapittel 6.1, har det
vært jevnlig informasjon og drøfting i koordineringsutvalget, rådmannsutvalget og styringsgruppa til
Bypakke Nedre Glomma.
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Det har vært orientert om prosjektet i ulike utvalg i kommune og fylkeskommune. Koordineringsutvalg
Vestre linje og Jernbaneforum Øst er blitt orientert om prosjektet ved behov.
Det har vært gjennomført åpne møter ved oppstart i forbindelse med høring av planprogram og
underveis i forbindelse med utforming av kommunedelplanforslaget. På møtene har det vært orientert
om prosjektet og ulike utredningsalternativer og løsninger. Registreringer og verdivurderinger som
ligger til grunn for vurdering av ikke-prissatte konsekvenser er blitt presentert og drøftet i eget
medvirkningsmøte med representanter for interesseorganisasjoner og lokalsamfunn, i tillegg til den
faglige samarbeidsgruppa. Det har vært arrangert åpne kontordager. Det har vært avholdt særmøter
med Fredrikstad kommune (avdeling vei, vann og VA) for å få innspill til løsninger. Det har også vært
særmøter med Fredrikstad kommune ved Idrettsavdelingen og Trosvik Idrettsforening om
Merkurbanen, og med Fredrikstad kommune og fylkeskommunen om Glemmen videregående skole
og forhold til det framtidige knutepunktet.
Ungdomsrådene i kommunene har blitt orientert og fått anledning til å drøfte planarbeidet.
6.2.2 Medvirkning til alternativer som skal konsekvensutredes
I tillegg til behandlingen av planprogrammet, har vurderingene av hvilke traséalternativer for veg og
bane som skulle legges til grunn for konsekvensutredning og videre arbeid med kommunedelplan,
vært gjenstand for behandling i Bypakke Nedre Glomma og politisk behandling i kommunene
(behandlet i bystyrene 15.06.2017) og fylkeskommunen (behandlet i fylkesutvalget 08.06.2017). Dette
skjedde på grunnlag av et omfattende arbeid med optimalisering av traséer som ble ferdigstilt våren
2017 [43].
For delstrekning Seut-Kiæråsen støttet Fredrikstad bystyre forslagsstillerne Bane NOR og Statens
vegvesen sin vurdering om å konsekvensutrede jernbanealternativ 6b og to vegalternativer, hhv.
vegalternativ 1 og en kombinasjon av vegalternativene 2 og 3. I etterkant av den politiske
behandlingen besluttet Bane NOR og Statens vegvesen å konsekvensutrede fire kombinasjoner av
veg og bane, hhv. banealternativ 2a i kombinasjon med vegalternativ 1 og banealternativ 6b i
kombinasjon med hver av de tre vegalternativene.
På delstrekning Kiæråsen-Østfoldhallen støttet bystyret Bane NOR sin vurdering om å
konsekvensutrede jernbanealternativ 2a i søndre korridor og 4a i nordre korridor. Bane NORs
vurdering av å ikke gå videre med det dypeste jernbanealternativet, 6b, på denne delstrekningen, ble
støttet av bystyret.
6.2.3 Medvirkning til måldokument
Måldokumentet, som angir målene som skal ligge til grunn for planarbeidet og som er grunnlaget for
vurdering av måloppnåelse, har vært fremlagt for Bypakke Nedre Glomma og for politisk behandling i
kommunene og fylkeskommunen. Dette skjedde samtidig med behandlingen av alternativer som skal
konsekvensutredes [43].
Måldokumentet har også vært gjenstand for drøfting i faglig samarbeidsgruppe og Rådmannsutvalget i
Bypakke Nedre Glomma.
6.2.4 Knutepunktutvikling på Grønli
I den innledende fasen til kommunedelplanarbeidet, inngikk Fredrikstad kommune, Østfold
fylkeskommune, Jernbaneverket (nå Bane NOR) og Statens vegvesen en avtale om å samarbeide om
knutepunktutvikling på Grønli. I 2015-2016 gjennomførte partene et parallelloppdrag for å se på
alternativer for utvikling av Grønliområdet med utgangspunkt i nytt dobbeltspor med stasjon på Grønli
og utvidelse av rv. 110 Simo-St. Croix. Partenes prosjektmål for parallelloppdraget og utvikling av
området var å «legge til rette for en attraktiv og bærekraftig byutvikling rundt kollektivknutepunktet
Grønli og for en omveltning av reisevaner der miljøvennlige transportformer blir førstevalget».
Tre team leverte hvert sitt forslag, basert på tre ulike plasseringer av banen: scenario syd, scenario
midt og scenario nord. Parallelloppdraget ble utført av:
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Scenario syd "Byliv": Rodeo og Norconsult
Scenario midt "Fredrikstad stasjon": Plan Urban, Alt Arkitektur og ATSITE
Scenario nord "Grønli-kilen": Dyrvik, Sweco, SLA og Norsam

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 6-1: Forslagene fra parallelloppdraget. Venstre ill.: Scenario syd, midtre ill.: Scenario
midt, høyre ill.: Scenario nord. Forslagene har en del likhetstrekk på noen prinsipper, som for
eksempel kollektivløsninger oppå jernbanestasjonen.
Evalueringen av parallelloppdraget ble gjennomført i samarbeid mellom de fire
oppdragsgiverne/partene. Problemstillinger som ble trukket fram i parallelloppdraget var blant annet
hvordan de store trafikkårene rv. 110 og fv. 109 skal ivaretas ved en framtidig utvikling av området. I
parallelloppdraget foreslo teamene å løse denne utfordringen på ulike måter; ved å legge trafikken
under bakken, flytte den vekk eller endre rv. 110 og fv. 109s rolle fra veg til gate. Splitting av dagens
fv. 109 i to traseer; én kollektivgate og én trasé for annen trafikk, ble anbefalt vurdert nærmere i videre
planarbeid. Den indre sentrumsring (mellom Mosseveien og rv. 110) som er vist i tidligere planutkast,
ble ikke anbefalt videreført på grunn av stor barrierevirkning mellom sentrum og ny stasjon. Det ble
anbefalt at det må vurderes løsninger med og uten lokk over stasjonen og hovedvegsystemet ved
stasjonen. Det vises til evalueringsrapporten for parallelloppdraget som gir en grundig presentasjon og
vurdering av de tre forslagene samt anbefalinger for videre arbeid [21]. Forslagene og anbefalingene
fra parallelloppdraget er blitt videreført og videreutviklet i arbeidet med de ulike alternativene til
stasjonsutforming i forbindelse med teknisk hovedplan og kommunedelplan for Seut-Rolvsøy.

6.3

Videre prosess og framdrift

Forslaget til kommunedelplan for strekningen Seut-Rolvsøy skal behandles politisk før planforslaget
kan legges ut på offentlig ettersyn. Etter offentlig ettersyn vil innkomne merknader drøftes og
eventuelle endringer innarbeides i planforslaget, før det sluttbehandles i kommunene.
Kommunedelplanen for strekningen Seut-Rolvsøy skal i henhold til gjeldende framdriftsplan være
vedtatt sommeren 2020. Planarbeidet er foreløpig lagt opp med følgende forslag til framdriftsplan
(tekst i kursiv er milepæler som er gjennomført):
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Tabell 6-1: Forslag til framdriftsplan for kommunedelplan Seut-Rolvsøy
Prosess kommunedelplan med konsekvensutredning
Kunngjøring og varsling av oppstart planarbeid med forslag til planprogram
Høringsperiode planprogram
Åpne møter
Innsendelse av forslag til planprogram
Fastsettelse av planprogram Fredrikstad bystyre
Fastsettelse av planprogram Sarpsborg bystyre
Varsling av utvidet planavgrensning i Fredrikstad
Høring av justert planprogram og planavgrensning
Fastsettelse av justert planprogram Sarpsborg bystyre
Fastsettelse av justert planprogram Fredrikstad bystyre
Innsendelse av planforslag med KU
Høringsperiode planforslag
Vedtak kommunedelplan med KU
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Forventet fremdrift
11.05.2016
12.05.2016–27.06.2016
Uke 21
22.09.2016
08.12.2016
02.03.2017
20.04–02.06.2017
12.01–23.02.2018
24.05.2018
21.06.2018
Vår 2019
Høsten 2019
Sommer 2020
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7 DAGENS SITUASJON
7.1

Overordnet beskrivelse av plan- og utredningsområdet

Figur 7-1: Oversiktskart med varslet planavgrensning (stiplet linje)
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Fredrikstad kommune har ca. 81 000 innbyggere (per 2. kvartal 2018). Det sammenhengende
tettstedet Fredrikstad/Sarpsborg ("tettsted" jf. SSB), hadde per 01.01.2015 108.636 innbyggere
(www.ssb.no) og er Norges sjette største byområde.
Planområdet 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. Denne delen av St. Croix gate inngår i planområdet for å sikre en god avslutning av
firefelts-strekningen for rv. 110. Planområdet består i hovedsak av tettbebygde områder i bysentrum,
og en blanding av boligbebyggelse, friluftsområder og næringsbebyggelse i utkanten av sentrum i
bybåndet mellom Fredrikstad og Sarpsborg. Det er også mindre landbruksområder innenfor
planområdet. Landskapet preges av Glommas slettelandskap som inn mot Fredrikstad vestfra brytes
av tversgående lave åser. I dalbunnene er det flere steder svært utfordrende grunnforhold.

7.2

Dagens jernbane og trafikk

Strekningen Fredrikstad–Sarpsborg inngår i Østfoldbanens Vestre linje og trafikkeres i dag av
persontog (region- og utenlandstog) og godstog. Regiontog har normalt timesfrekvens og
halvtimesfrekvens i rushtid. Noen av regiontogene forlenges til Gøteborg (R20 Oslo S-HaldenGøteborg). Godstog til/fra kontinentet benytter Vestre linje, hovedsakelig på nattestid.
Dagens Østfoldbane fra Fredrikstad til Sarpsborg er enkeltsporet. Traseen er i hovedsak uendret
siden åpningen i 1879. Banen tillater hastigheter på maksimalt 130 km/t. Toget bruker i dag 1 time og
10 minutter mellom Oslo og Fredrikstad, og 1 time og 22 minutter mellom Oslo og Sarpsborg.
Dagens jernbanelinje går parallelt med rv. 110 fra Seut og inn mot Fredrikstad sentrum. Ved Grønli
går både riksvegen og jernbanen på bru over fv. 109. Fredrikstad stasjon ligger i sørøstre del av
sentrum. Inn mot stasjonen går jernbanen i kort tunnel gjennom St. Hansfjellet. Selve stasjonen ligger
i en krapp kurve, og det er skiltet hastighet på 40 km/t. Det er to spor og plattformlengder på 190 og
230 meter.
Etter stasjonen dreier banen nordover og går parallelt med Glomma og nært inntil Lislebyveien. Ved
Lislebystranda fjerner banen seg fra elva, og går gjennom boligområdet forbi nedlagte Lisleby stasjon.
Fram mot Svaneveien går jernbanen gjennom industri/ næringsområde og jordbruksområder.
Dikeveien, som er et stort handels- og næringsområde ligger vest for banen, mens boligområdet
Hauge ligger øst for banen.
Jernbanen utgjør i dag en barriere gjennom Fredrikstad. De fleste vegkryssinger av dagens jernbane
er planskilte, med unntak av Dr. Opsands vei, Svaneveien og Hans Nielsen Hauges vei som krysser
jernbanen i plan. Svaneveien er stengt for gjennomkjøring for biler, men benyttes av fotgjengere og
syklister. Det er i tillegg flere underganger for gående og syklende som gir muligheter for kryssing
under jernbanelinja, se figur 7-5.
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Figur 7-2: Skråfoto fra parsellstart ved Seut og Simo (foto: Blom URBEX 2014)

7.3

Dagens veg og trafikk

7.3.1 Dagens rv. 110 Simo-Grønli-St. Croix
Rv. 110 er en av hovedinnfartsårene til Fredrikstad. Dagens trasé for rv. 110 i planområdet starter ved
rundkjøring med fv.108 (Simokrysset) i nordvest, og går østover 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 det er rundkjøring i krysset mellom fv. 109 og Brochs
gate som også er en av hovedatkomstene til sentrum av Fredrikstad. Rv.110 går videre østover langs
eksisterende jernbane mellom Apenesfjellet og Dammyr. Ved St. Croix er det rundkjøring med
tilknytning til fv. 108 og St. Croix gate. Dagens rv.110 går videre østover under eksisterende jernbane
mot Fredrikstadbrua over Glomma. Planen avsluttes før Fredrikstadbrua ved rundkjøring med
Brønneløkkveien.
Dagens rv. 110 er tofelts veg 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 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 Veumveien/Holmegata.
Figuren under viser dagens trafikktall (ÅDT) i 2017 for rv. 110 og fv. 109.
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Figur 7-3: Trafikktall i årsdøgntrafikk (ÅDT) i 2017 for rv. 110 og fv. 109 i Fredrikstad sentrum.
Tall fra Nasjonal vegdatabank [25]

7.3.2 Gang- og sykkelveger
Gang- og sykkelvegsystemet innenfor planområdet bærer preg av varierende standard. Det er
veksling mellom fortau og gang- og sykkelvegløsninger, og til dels vanskelig orienterbar struktur,
særlig 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 flere områder mangler
direkte ruter for gående og syklende mellom viktige målpunkter.
Det er langsgående gang- og sykkelveg langs rv. 110 kun på deler av strekningen. Det er gang- og
sykkelveg langs Onsøyveien og Veumveien, og disse krysser planfritt under rv. 110. I tillegg er det
undergang for gang- og sykkelveg ved Vestre Gravlund og øst for Veumveien.
Rett vest for St. Hansfjellet er det gang- og sykkelveg i bru over rv.110. På østsiden av St. Hansfjellet
er det tosidig fortau i Glemmengata og i Bryggeriveien, og i tillegg gang- og sykkelveg langs fv. 109
som krysser under rv. 110.
Under rundkjøringen ved St. Croix er det underganger for gang- og sykkelveg under to vegarmer i
rundkjøringen, se figur 7-4. Gang- og sykkelvegramper ved krysset tilfredsstiller ikke dagens krav til
helning og frihøyde.
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Figur 7-4: Til venstre vises jernbane og rv. 110 over Onsøyveien og gang- og sykkelveg. Til
høyre vises St. Croix gate (rv. 110) mot rundkjøringen på St. Croix.
I området fra Lisleby til Østfoldhallen er det gang- og sykkelveger langs Lislebyveien, Evjebekkveien,
deler av Dikeveien og langs Hans Nielsen Hauges vei. Eksisterende jernbane krysser over
Evjebekkveien med langsgående gang- og sykkelveg. Ved Svaneveien og Hans Nielsen Hauges vei
er det kryssing i plan.
Gang- og sykkelvegkryssinger av rv. 110 og jernbane er vist i figur 7-5.
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Figur 7-5: Illustrasjon som viser kryssingsmuligheter av rv. 110 og jernbanen for gående og
syklende
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Bebyggelse og arealbruk

Figur 7-6: Skråfoto fra området ved St. Hansfjellet og Grønli viser bebyggelse og arealbruk i
området (foto: Blom URBEX 2014)
Karakteristisk for området fra Seut til Kiæråsen er at det er bybebyggelse med ulik tetthet. I
Fredrikstad sentrum er det en blanding av bolig- og næringsbebyggelse innenfor planområdet. Langs
dagens jernbane og rv. 110 er det flere områder med småhusbebyggelse med lavere tetthet enn i
andre områder i sentrum. Innenfor planområdet finnes det også flere betydelige kulturhistoriske
verdier, blant annet Trosvik gård med historisk hageanlegg og Glemmen kirke. I området på og ved
Grønli er det flere verneverdige bygninger som Glemmen herredshus og Røde Mølle. Av annen
bebyggelse nevnes Frederik II videregående skole, Glemmen videregående skole og Trara
barneskole. Det er også kirkegård og fotballbane (Merkurbanen) i planområdet.
I sentrum er flere funksjoner samlet innenfor et forholdsvis lite areal. Det er boliger, næring, handel,
offentlige tjenester, parker, offentlige møteplasser med mer.
Nord for Kiæråsen er det både tettbygde områder, områder med mer spredt bebyggelse og noe
landbruksarealer. Lisleby og Nøkleby er preget av store boligområder med småhusbebyggelse og noe
flermannsboliger, rekkehus og blokker. Gamle Glemmen kirke er et viktig bygningselement i området.
Nøkleby skole og sentralidrettsanlegget ligger også i nærheten. Lenger nord er det enkelte spredte
gårdstun som Glemmen østre og Hjørgunn gård.
Ved Dikeveien og Østfoldhallen er det mye bilbasert handelsvirksomhet. Handels- og næringsområdet
er preget av store næringsbygg med åpne parkeringsområder rundt.
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Figur 7-7: Landbruksbebyggelse og trehusbebyggelse i Fredrikstad

Figur 7-8: Høyere bebyggelse i Fredrikstad og næringsbebyggelse ved Østfoldhallen

7.5

Landskapsbilde

Planområdet ligger innenfor region 3 - Leirjordsbygdene på Østlandet, og underkategori 3.12
Østfoldraet. Landskapsinntrykket for region 3 er dyrkingslandskap på marine avsetninger. Mange
steder ligger en sammenhengende jordbruksbebyggelse i et forholdsvis åpent, flatt lende.
Landskapet er en del av Glommas slettelandskap. I Fredrikstad er Glomma med sideelver
fremtredende i landskapsbildet. Både ved Seutelva, Visterflo og Glomma strekker dyrkningsarealene
seg mange steder helt ned til elvebredden. Andre steder er det nærings- og industribebyggelse som
okkuperer arealene langs vassdragene. Utenom bykjernene og den øvrige tettbebyggelsen er det
foruten flate jordbruksarealer, også en stor andel handels- og næringsområder som har ustrukturert
bebyggelse med store dimensjoner og store asfalterte flater. Det flate, åpne landskapet inneholder
mange landemerker med betydning for landskapsbildet.
Det er en viktig grønnstrukturakse fra byens gågatesystem via Glemmen kirkegård og opp til
Brattliparken, som gir forbindelse videre inn i Fredrikstadmarka. I Fredrikstad er Trosvik herregård,
Vestre gravlund, Brattliparken, Glemmen kirke, Domkirken og gamle Østfoldsykehuset landemerker
med verdi for landskapsbildet. Blokkene på Kringsjå er også tydelige kjennetegn i landskapet. Østover
mot Rolvsøysund er Kirkeberget med Gamle Glemmen kirke og Rolvsøy kirke elementer som er
synlige fra lange avstander. Østfoldhallen er også et landemerke på grunn av bygges størrelse og
form som skiller seg ut i næringsområdet.
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Figur 7-9: Brattliparken ligger på et høydedrag over byen. En flott trerekke avgrenser parken
mot Traraveien

7.6

Nærmiljø og friluftsliv

I byområdet i Fredrikstad er det arealene mellom husene og kvartalslekeplasser som er de viktige
arenaene for nærmiljø og friluftsliv. Videre er skolene med tilhørende balløkker viktige arealer i
nærområdene. Spesielt nevnes Merkurbanen som et viktig idrettsanlegg og møteplass i Trosvik
lokalsamfunn. Hvis man beveger seg noe lenger ut fra sentrum, har man tilgang på bymarka i
Fredrikstad. Brattliparken og Bingedammen peker seg ut som svært viktige grønne lunger tett inn mot
tettbebyggelsen. Brattliparken er også inngangen til Fredrikstadmarka. Man kan gå i ett
sammenhengende skogsområde helt fra Brattliparken til Rolvsøy. Bingedammen med Mørkedalen
binder sammen Bydalen og Lisleby. I området ved Lisleby har Kirkefjellet med Gamle Glemmen kirke
store opplevelseskvaliteter. Videre på Lisleby er sentralidrettsanlegget en viktig idrettsarena, og
knutepunktet «Snippen» sentralt på Lisleby en viktig møteplass.

Figur 7-10: Skråfoto fra området ved Vestre gravlund og Merkurbanen (foto: Blom URBEX 2014)
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Kulturmiljø

I planområdet finnes det en rekke kulturminner. Dette er sentrale kulturmiljøer knyttet til Fredrikstads
historiske byutvikling. Fra 1860, da sagbruksprivilegiene ble opphevet, gjennomgikk Fredrikstad en
utvikling til å bli en av landets mest betydelige industribyer basert på sagbruk og teglverk.
«Plankebyen» vokste frem og steinindustri og mekaniske verksteder fikk etter hvert stor betydning for
veksten. Spor fra denne epoken kan oppleves i hele Fredrikstad byområde, men også oppover langs
Glomma, ved kulturmiljøer som Lisleby, Hauge, Nøkleby m.fl.
Eldre kulturminner omfattes av Trosvik herregård med sitt historiske hageanlegg og inskripsjoner som
er datert til ca. 1680. Gamle Glemmen kirke fra middelalderen ligger på en høyde med utsikt over
Rolvsøy og Glomma. Kirken med omgivelser er et viktig kulturmiljø som vitner om lang
bosetningskontinuitet. Nedenfor kirken på Lisleby og nordover mot Valle finnes det automatisk fredet
bergkunst, gravminner og bosetningsspor med stor tidsdybde. Potensialet for ytterligere funn i
området er stor.

Figur 7-11: Traraveien med «Røde Mølle» i
midten.

7.8

Figur 7-12: Gamle Glemmen kirke.

Naturmangfold

Planområdet ligger kystnært i boreonemoral vegetasjonssone. Det er skrinn furuskog på åsryggene,
som på det høyeste er 70-80 meter over havet. Barskog med gran finnes der det er dypere
jordsmonn. Langs elver og bekkedrag er det leirstrender med arter som takrør og starr. Edelløvskog er
vanlig på gunstige steder, og by- og tettstedsmiljøene har store frittstående edelløvtrær. Glomma
renner gjennom landskapet og møter havet ved Fredrikstad.
Store deler av planområdet er bebygd, og det er store infrastrukturårer i området. Jernbanen går
gjennom området og flere større veger krysser gjennom. Inngrepsfrie naturområder finnes ikke.
Naturverdier er knyttet til dammer, bekker, parkanlegg, kirkegårder og eldre eiketrær.

7.9

Naturressurser

Fredrikstad er en stor jordbrukskommune med gode naturgitte forhold for jordbruksproduksjon. Store
deler av området som blir berørt av de ulike alternativene for nytt dobbeltspor og nytt vegsystem er
imidlertid nedbygd, og har følgelig små verdier for tema naturressurser. Mellom Seut og Rolvsøy
finnes noen arealer med dyrket jord. Et spesielt forhold i dette by- og bynære området er at det finnes
flere arealer med dyrket jord som er i drift i dag, men der det foreligger vedtatte reguleringsplaner som
viser utbygging. Dette gjelder Glemmen gård som er regulert til bolig/kontor og forretning/kontor/
industri og arealer ved dagens jernbane ved Dikeveien er regulert til framtidig trasé for fv. 109 og
næring. I kommuneplanens arealdel er disse arealene avsatt til byggeområde og vil på sikt bli
nedbygd, og dermed utgå som landbruksområder.
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7.10 Grunnforhold
7.10.1 Berggrunn
Området mellom Seut og Rolvsøy består av grunnfjell fra førkambrisk tid. Landskapet består av
skogkledd, småkupert åslandskap. Forsenkninger i terrenget følger hovedsakelig strøkretning nordøstsørvest, 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. Planlagt trasé
mellom Seut og Rolvsøy går i sin helhet gjennom områder der berggrunnen består av
Iddefjordsgranitt.
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 (alt. 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.
7.10.2 Løsmasser
Området 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. Det er påvist
kvikkleire/sprøbruddmateriale i planområdet, og fare for kvikkleireskred er utredet [31].

7.11 Teknisk infrastruktur
7.11.1 Vann, avløp og fjernvarme
Innenfor planområdet er det et omfattende ledningsnett for vann, avløp og fjernvarme. Her nevnes kort
eksisterende større ledninger som berøres. Fellesledninger er avløpsledninger hvor avløpsvann og
overvann går i en felles ledning.
Fra Seut til Kiæråsen er det tre store overvannsanlegg ved Veumbekken (kulvert ca. 1,5 m x 2 m),
Bjørndalen (fellesledning diameter 600 mm) og ved fv. 109 (diameter 1400 mm). Ved Veumbekken og
Veumveien er det i tillegg spillvannsledning. I Bydalen (fra Bingedammen) ligger en overvannsledning.
To større vannledninger (diameter 600 mm og 300 mm) som er en av hovedvannforsyningene inn mot
sentrum, går i området Sembsgate/Østre Frydenberg. I området Lisleby-Rolvsøy er det fellesledninger
ved Idrettsveien og Emil Holters vei. I Karstensveien/Produksjonsveien og ved Evjebekkveien er det
både fellesledninger og vannledninger.
Det er fjernvarmetrasé ved Arups gate, Karstensveien/Produksjonsveien, Lislebyveien,
Smørbøttaveien og Dikeveien.
7.11.2 Kabler
Det forventes å være kabler og ledninger i de fleste gatene, her nevnes kun hovedføringene. I
Veumveien/Holmegata, i området ved ny Fredrikstad stasjon/Grønli, og i området ved Gamle
Glemmen kirke og Lisleby er det eksisterende elkraft-, tele- og fiberkabler, samt nettstasjoner i
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planområdet. Ved Evjebekken er det eksisterende høyspent luftstrekk. 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.
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8 TILTAKSBESKRIVELSE
8.1

Innledning

Her beskrives det tekniske og funksjonsmessige grunnlaget for utarbeidelsen av alternativene innenfor
korridorene fastsatt i planprogrammet og som vist i teknisk hovedplan [12].
Strekningen med dobbeltspor Seut-Rolvsøy er delt inn i to delstrekninger med skille i Kiæråsen.
Det er to alternativer for bane på både delstrekningen Seut-Kiæråsen og Kiæråsen-Rolvsøy.
Banealternativene på de to delstrekningene 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. Ved St.Croix er det to ulike varianter av kryssløsninger for rv.110 som er uavhengige av
alternativer.
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)

Fra Kiæråsen og frem til Østfoldhallen på Rolvsøy er det følgende banealternativer:

Alternativ 2a

Alternativ 4a
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Figur 8-1: Banealternativer på strekningen Seut–Rolvsøy. Grå ramme viser arealet som dekkes
av figur 8-2 vegalternativer
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Figur 8-2: Illustrasjon som viser prinsippløsning for vegalternativ 1, 2 og 3
Ny Fredrikstad stasjon er plassert på Grønli. Mellom Veumveien og Brochs gate er det utarbeidet tre
forskjellige vegalternativer for rv. 110 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. Det er planskilt krysning av
plattformområdet. Fra Brochs gate til St. Croix-krysset er vegalternativene like.
Det nedlagte steinbruddet i Kiæråsen planlegges benyttet til deponi- og riggområde. Dette gjelder for
alle alternativer.
Økt kunnskap og videre detaljering i senere planfaser vil kunne føre til justeringer av alternativene, se
kapittel 12 for mer utfyllende beskrivelse av videre arbeid. Traseene og løsningene som vises på
tegninger og illustrasjoner baseres på kunnskap og detaljeringsnivå tilpasset kommunedelplan. Det er
knyttet usikkerhet til flere forhold, blant annet anleggsgjennomføringen med hensyn til riving av
bebyggelse og omlegging av veger. Bygninger som er vist revet på illustrasjoner og kart er basert på
foreløpige vurderinger og kan bli endret i neste planfase som er reguleringsplan.

InterCity-prosjektet
Østfoldbanen

Planbeskrivelse med
konsekvensutredning
Kommunedelplan for dobbeltspor
Seut–Rolvsøy og rv. 110 Simo–St.
Croix

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

59 av 151
ICP-16-A-25250
05A
16.05.2019

Bruken av lokk i stasjonsområdet og utstrekning av dette, er en kompleks og tverrfaglig vurdering av
en rekke faktorer som blant annet grunnforhold, fundamenteringsprinsipp, brannkrav, støy, drift og
vedlikehold. Omfang av lokk og endelig utforming av knutepunktet vil først bli avgjort i neste planfase.
Skissene viser det som i kommunedelplanfasen legges til grunn for å kunne vurdere kostnader og
konsekvenser.

8.2

Alternativutvikling

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 [6] 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.
Resultatene fra optimaliseringsarbeidet er dokumentert i rapporten Optimalisering av traseer – som
grunnlag for konsekvensutredning [11] og er beslutningsgrunnlaget for valg av de alternativer som er
videreført i teknisk hovedplan og kommunedelplan med konsekvensutredning.
8.2.1 Seut–Kiæråsen
I optimaliseringsrapporten forelå det tre alternativer for nytt dobbeltspor (2a, 4a og 6b) mellom Seut og
Kiæråsen. Alle disse i samme korridor. Det ble besluttet å gå videre med de to banealternativene med
plattformer i dagen (2a og 6b). Alt. 4a hadde plattformer delvis inn i St. Hansfjellet. Det hadde 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 ble 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.
For rv. 110 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 (vegalternativ 2 og 3), mens ett alternativ går i ny korridor under Brattliparken (vegalternativ
1).
Kombinasjoner av bane og veg som ble besluttet videreført var følgende:
 Banealternativ 2a + vegalternativ 1
 Banealternativ 6b + vegalternativ 1
 Banealternativ 6b + vegalternativ 2
 Banealternativ 6b + vegalternativ 3
8.2.2 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 lå alternativ 6b
dypere og hadde en lengre strekning i trau /kulvert enn alternativ 2a. Alternativene ble i
optimaliseringsrapporten vist videreført på hver sin side av eksisterende bane ved Rolvsøy, men
linjeføringen her var ikke låst til valg av alternativ. Alternativ 2a ble vurdert som det mest realistiske
alternativet i søndre korridor, hovedsakelig på grunn av at alternativet hadde mindre geotekniske
utfordringer, lavere kostnader og mindre nærføring til eksisterende bane enn alternativ 6b. Alternativ
2a ble derfor lagt til grunn for konsekvensutredning i søndre korridor.
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Standard og utforming for jernbanen

Standard og utforming av tiltaket er styrt av føringer som er nedfelt i flere ulike dokumenter, blant
annet Konseptdokument [13], Teknisk designbasis [14], Teknisk regelverk [23] og Planveileder for
byområder og knutepunkter [15].
8.3.1 Hastighet, svingradius og kurvatur
Jernbanelinja (horisontal og vertikal geometri) er dimensjonert for 250 km/t der dette ikke innebærer
vesentlige merkostnader sammenliknet med en hastighet på 200 km/t. Inn mot stasjonen er
gjennomgående hastighet redusert.
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, se tabell 8-1.
Tabell 8-1: 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

Det er lagt til grunn en sporavstand på 4,7 meter iht. Teknisk designbasis for Intercity.
Med bakgrunn i ovennevnte dimensjoneringsforutsetninger, har banealternativene horisontallinjeføring
som tillater hastighet på 180 km/t ved parsellgrensen ved Seut. Videre forbi Trosviktoppen mot ny
Fredrikstad stasjon er dimensjonerende hastighet 130 km/t til og med plattformområdet Gjennom de
enkeltsporete tunnelene øst for stasjonen er dimensjonerende hastighet 100 km/t. I dobbeltsporete
tunneler i Kiæråsen er dimensjonerende hastighet 200 km/t, og fra Lisleby til Rolvsøy er det 250 km/t.
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8.3.2 Sporplan
I figur 8-3 vises anbefalt sporplan fra konseptdokumentet for strekningen Moss–Halden i 2031. Dette
er en overordnet fremstilling av stasjonsplanene på strekningen og gir føringer for nødvendig
funksjonalitet, antall spor, plattformer og sporforbindelser. Figur 8-4 viser anbefalt sporplan for
Fredrikstad stasjon. Stasjonene på InterCity-strekningene skal i utgangspunktet være retningsdrevet,
hvor spor 1 og 2 brukes av tog i retning Sarpsborg, og spor 3 og 4 brukes av tog i retning Oslo.
Ruteplanmessig vending skal foregå ved plattform, eventuelt legges vending til neste stasjon på
strekningen.

Figur 8-3: Anbefalt skjematisk sporplan Østfoldbanen I2031IC-1. Hentet fra konseptdokumentet
[13]

Figur 8-4: Anbefalt skjematisk sporplan Fredrikstad stasjon, Østfoldbanen I2031IC-1. Spor 1 og
2 brukes av tog i retning Sarpsborg, mens spor 3 og 4 brukes av tog i retning Oslo. Hentet fra
konseptdokumentet [13]
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8.3.3 Dagsone – prinsippsnitt
På dagstrekninger utformes anlegget med to spor. Tekniske installasjoner plasseres langs sporet.

Figur 8-5: Illustrasjon som viser normalprofil når jernbanen går på fylling, hentet fra Teknisk
designbasis [14]

Figur 8-6: Illustrasjon som viser snitt der jernbanen går i fjellskjæring gjennom Trosviktoppen
8.3.4 Tunneler – prinsippsnitt
Tekniske regelverk gir retningslinjer for utforming, bygging og dimensjonering av tunneler. For
utbygging av tunneler i IC-prosjektet stilles det nye og høye krav til dimensjonering, sikkerhet og
vedlikehold.
For enkelt- og dobbeltsporet fjelltunnel i St. Hansfjellet og Grønlifjellet, der bergstabbene mellom
tunnelløpene er gjort så smale som mulig, er det benyttet minste tunnelprofil iht. teknisk regelverk, se
figur 8-7.
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Figur 8-7: Illustrasjoner som viser normalprofil for dobbeltsporet og enkeltsporet tunnel i St.
Hansfjellet (130 km/t) og Grønlifjellet (100 km/t). Mål i meter
Tunnelpåhugg og portaler lokaliseres slik at terrenginngrep i forbindelse med tunnelportalen
begrenses. Portaler skal fremstå som byggverk med klar og konsis form, uten å dominere området
rundt. Det er derfor viktig å tilpasse portalutforming, støttemurer og lignende slik at det tilpasses
terrenget rundt inngrepet.
8.3.5 Bruer og viadukter
Bruer utformes slik at krav til konstruksjonssikkerhet (pålitelighet og bæreevne) er ivaretatt, og at
konstruksjonene beholder sin styrke og sitt utseende uten store vedlikeholdsutgifter
(bestandighet).
Teknisk designbasis og teknisk regelverk gir føringer for valg av brutype og utforming av ulike
brudetaljer for å sikre vedlikeholdsvennlighet. Konstruksjonene utformes med god arkitektonisk
kvalitet. I teknisk designbasis for IC-prosjektet er følgende formulert: «Konstruksjoner som bruer,
tunnelportaler og murer tilknyttet jernbaneanlegget er ofte eksponert i landskapet. Det må derfor
legges vekt på at konstruksjonene er klare og enkle i form, farge og materialbruk. Videre bør
konstruksjonene baseres på enkle og nøkterne konstruksjonsprinsipper der de konstruktive
elementene har en klar funksjon.»
Det forutsettes bruk av betong som hovedmateriale i de fleste konstruksjonene. Andre materialer kan
eventuelt være aktuelt dersom det er forhold som skulle tilsi dette.
I alternativ 4a er det foreslått en over 900 meter lang bru over terreng (viadukt). Brua er vist som
betongbjelkebru med 32 spenn og spennvidde på ca. 30 meter. Konstruksjonen må vurderes
nærmere med hensyn på estetiske og landskapsmessige kvaliteter i neste planfase.
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Figur 8-8: Illustrasjon av lang bru (viadukt) i alternativ 4a ved Råbekken/Evjebekken
Det er behov for flere jernbanebruer som går over eksisterende veger og bekker. Bruene er
foreslått utført som betongbjelkebruer med spennvidde cirka 30 m. Brusøylene er tenkt utformet
med sirkulært tverrsnitt.

Figur 8-9: Til venstre vises mulig utforming av jernbanebru over veg. Eksempel fra
Veumveien hvor det er to separate bruer. Til høyre vises mulig utforming av med betongtrau
der jernbanen ligger under terrengnivå. Eksempel fra området ved Frydenberg før jernbanen
går inn i tunnel gjennom St. Hansfjellet.
Andre konstruksjoner
Flere steder vil jernbanen ligge under terrengnivå. Det er generelt antatt at grunnvannet står i høyde
med eksisterende terreng, og her bygges vanntette betongtrau eller kulvert.
8.3.6 Stasjonsområde og knutepunkt
Knutepunktutvikling er et verktøy for å gjøre kollektivtransport så attraktivt for de reisende at
veksten i persontrafikk tas kollektivt. Stasjonene på InterCity-strekningene er av svært ulik karakter,
og arbeidet med å utvikle stasjonsområdene til knutepunkt i tråd med definisjonen har svært ulikt
utgangspunkt [15].
Gode knutepunkt er en vesentlig del av et godt kollektivtransportsystem og viktige element i
reisekjeden. Knutepunktenes viktigste funksjon er å gi tilgang til et sammenhengende kollektivnett
med mulighet for sømløse og trygge reiser for kundene. Gjennom riktig utforming og god
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korrespondanse kortes den samlede reisetiden ned samtidig med at antall reiseforbindelser øker.
Knutepunktene skal ivareta sikker og effektiv overgang mellom transportmidlene. Ved utformingen
av knutepunktene skal universell utforming legges til grunn. Det skal være attraktivt å sykle og gå
til knutepunktene.
InterCity-prosjektet har ansvar for å bygge et stoppested for tog som er tilgjengelig for de reisende,
dvs. et stasjonsområde hvor de reisende lett kan bytte fra andre reisemidler til tog. I tillegg til
togframføring og drifts- og servicefunksjoner omfatter et stasjonsprosjekt sykkelparkering, busstopp,
taxiholdeplass, kiss & ride og parkering for privatbil, i form av parkering for bevegelseshemmede (HCparkering), korttids- og innfartsparkering der hvor det er relevant [15]. I kommunedelplanfasen er det
ikke tatt stilling til hvilke aktører som skal planlegge, bygge og drifte de ulike delene av knutepunktet.
Kravet om universell utforming av stasjonsområdene er forankret i “Likestillings- og
diskrimineringsloven” [24], og pålegger både offentlig og privat virksomhet å ha universell
utforming av virksomhetens “alminnelige funksjon".
Stasjonen i Fredrikstad er foreslått med 4 spor og 2 midtplattformer med lengde ca. 350 meter.
Plattformene blir ca. 12 meter brede.

Figur 8-10: Prinsipp for ny Fredrikstad stasjon med 4 spor

8.3.7 Jernbanetekniske anlegg
Jernbanetekniske anlegg består av strømforsyning, kontaktledning, signal og tele. Anleggene skal
utføres iht. teknisk regelverk [23] og teknisk designbasis [22].
Signal og signalanlegg
For å oppnå effektmålene, stilles det store krav til signalsystemets utforming. Kravet om pendlertrafikk
og mulighet for framtidig fjerntrafikk med høy hastighet og saktegående godstog stiller store krav til
strekningen. Mål for kjøretid, kapasitet og punktlighet krever et robust signalanlegg med vekt på
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mulighet til å avvikle trafikken tilfredsstillende også ved avvik. Det planlegges med nytt signalsystem
ERTMS1 på strekningen som for resten av Østfoldbanen.
Tele
Det skal være dekning for dagens kommunikasjonssystemer på hele strekningen.
Kontaktledningsanlegg
Kontaktledningssystem System 25 som gjelder for hastigheter opp til 250 km/t, er det anlegget som i
størst grad tilfredsstiller kravene til hastighet. Det er forutsatt at det nye anlegget blir bygget med
autotransformatoranlegg. Når hele område er ferdig utbygd blir det mating fra Smørbekk
omformerstasjon i nord og Sarpsborg omformerstasjon. På strekningen Seut–Rolvsøy skal det være
to autotransformatorer.
Elkraft
Det bygges ett langsgående 22 kV høyspentanlegg som skal forsyne lavspenningsanleggene på hele
strekningen. Det etableres tekniske bygg med transformator og koblingsanlegg ved hver rømningsvei i
tunnel, og i dagsone der det er behov for forsyning.
Tekniske bygg
I tekniske bygg er det beregnet areal til blant annet høyspent/lavspent, signal, tele og ventilasjon. Det
er i kommunedelplanfasen forutsatt en størrelse på byggene på ca. 120 m2 i grunnflate. Endelig
utforming vil først bli avklart i neste planfase. Følgende er lagt til grunn for prosjekteringen: På
strekningen Seut-Kiæråsen er tekniske bygg plassert i dagsone ved Frydenberg, Fredrikstad stasjon,
og i rømningstunnel i Bydalen. Mellom Kiæråsen og Rolvsøy er antall bygg og plassering litt forskjellig
i de to alternativene. I begge alternativer er tekniske bygg i rømningstunnel i Kiæråsen og i dagsone
ved Rolvsøy. I tillegg er det i alternativ 2a forutsatt teknisk bygg i dagsone ved Lisleby og i alternativ
4a i rømningstunnel ved Leiegata og i dagsone ved Gamle Glemmen kirke.
Driftsveger for jernbanen
Det planlegges ikke egne driftsveger for tilgang til sporet. Tilgang til spor og tekniske bygg vil skje ved
bruk av eksisterende veger og nytt veganlegg. I tillegg sikres kjøreatkomst til tekniske bygg i Kiæråsen
via rømningstunneler fra Kiæråsen pukkverk.

8.4

Standard og utforming for veger og gang- og sykkelveger

8.4.1 Rv. 110 og fv. 109
For rv. 110 og fv. 109 er det benyttet dimensjoneringsklasse H6 (Hovedveger med årsdøgntrafikk
(ÅDT) større enn 12 000 og fartsgrense 60 km/t, fra håndbok N100 versjon 2014.) Skiltet hastighet
kan bli lavere enn 60 km/t. Tverrprofil viser fire kjørefelt, midtdeler, og skulder, total bredde 16 meter.
Tverrprofilet for rv. 110 og fv. 109 utformes med lukket drenering og kantstein i stedet for grøfteprofil.
Ved nærføring mellom rv. 110 og jernbanen kan det være behov for vegrekkverk for å sikre
jernbaneinstallasjoner mot påkjørsel.
For å få best mulig trafikkavvikling med kryss i plan, er det valgt rundkjøringer. Rundkjøringene er
planlagt med diameter 45 meter ut fra krav i vegnormalene ved firefelts veg.
Det er forutsatt at atkomster til tekniske bygg for ny jernbane kan ha direkte av-/påkjøring fra/til ny
rv. 110, alternativt atkomst via gang- og sykkelveg langs rv. 110.

1

European Rail Traffic Management System, felleseuropeisk signalsystem for jernbanen
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Figur 8-11: Tverrprofil for vegklasse H6 (mål i meter). Hentet fra håndbok N100 (2014) [26]
Buss
Det er i planene forutsatt at det ikke skal gå rutebusser langs ny rv. 110, og 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 skal ha god kapasitet
til å betjene eksisterende og framtidige bussruter til sentrum. Bussholdeplassen planlegges med totalt
4 + 4 bussplattformer, som er et behov definert av Østfold fylkeskommune og Østfold kollektivtrafikk.
8.4.2 Gang- og sykkelveger
Gang- og sykkelveger langs rv. 110 og fv. 109 er planlagt med bredde 5 meter og
kantsteinsavslutninger med lukket drenering for tilpasning til sentrumsnære områder. Gang- og
sykkelveger og standard fortau langs øvrige veger er planlagt med bredde 3 meter.
Underganger for gående og syklende er planlagt med innvendig bredde 6 meter og frihøyde minimum
3,1 meter. Gangbruer har totalbredde 6 meter inklusiv kantdragere med rekkverk.
Maksimal stigning på 5 % er benyttet på gang- og sykkelveger for å imøtekomme krav til 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.
Det er sett på ulike varianter for å sikre trygge kryssinger for gående og syklende ved rundkjøringene i
St. Croix-krysset. Hovedprinsippet er å skille myke trafikanter og kjørende. I alle alternativer er det
mulig både med kryssinger på bru over rundkjøringen eller i undergang under rundkjøringen.
Variantene er vist i figur 8-12.

Figur 8-12: Til venstre vises prinsipp for gang- og sykkelvegkryssing på bru over rundkjøring
ved St. Croix. Til høyre vises prinsipp for gang- og sykkelvegkryssing under rundkjøringen.
Begge illustrasjoner er sett mot vest. Variantene er uavhengig av alternativ.
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Seut–Kiæråsen

8.5.1 Stasjonsområde og knutepunkt på Grønli
Ny Fredrikstad stasjon er i alle alternativer foreslått lokalisert ved Grønli mellom St. Hansfjellet og
Grønlifjellet. Alle de fire alternativene for Fredrikstad stasjon har samme reisetorgfunksjoner og bygger
på samme konsept;
Stasjonen ligger nedsenket i terrenget i forhold til reisetorget. Plattformområdet vil delvis være
overdekt og delvis åpent. Bussholdeplass er lokalisert umiddelbart 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 potensiale for
arealer til ny sentrumsbebyggelse. Utvikling av disse områdene inngår ikke i tiltaket, men arealene er
vist i illustrasjonene.

Figur 8-13: Skisse konsept for Fredrikstad stasjon og knutepunkt på Grønli (basert på
alternativ 6b + 1)
Plattformområdet er vist nedsenket i terrenget i et betongtrau og delvis overbygd med et lokk for å få
en god sammenheng mellom områdene nord og sør for stasjonen. Det er foreslått lokk ved
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Glemmengata, ved kollektivgata og reisetorget omtrent midt over plattformområdet og mot
Grønlifjellet.
Det etableres en kollektivgate fra rundkjøringen fv. 109 x rv. 110, forbi Glemmen videregående skole
via reisetorg over stasjonsområdet og videre ned langs kirkegården frem til kryss med Damstredet.
Kollektivgata ligger omtrent i samme horisontale trase som eksisterende fv. 109 går i dag. Det
etableres 4 bussplattformer i begge retninger i kollektivgata. Kollektivgata nord og sør for reisetorget
er åpen for allmenn trafikk, men kjøring gjennom reisetorget er kun tillatt for buss og taxi. Utforming av
kollektivgata, høyde på nytt terreng og utforming av kryss mellom rv. 110 og kollektivgata vil variere i
de ulike alternativene.
Atkomst til plattformene vil foregå fra reisetorg eller fra vestsiden av stasjonen og ned til plattformene
via trapp eller heis (eventuelt rampe). På reisetorget vil det være fasiliteter for reisende som kiosker,
toaletter mm. Andre servicefunksjoner som parkering for sykkel og korttidsparkering for bil er i
umiddelbar nærhet til reisetorget. Det legges til rette for sykkelparkering både under tak og i
sykkelhotell. Plassering av disse funksjonene varierer i de ulike alternativene.
Hovedatkomst til stasjonen for reisende med bil er via kollektivgata eller via Glemmengata/
Freskoveien.

Figur 8–14: Illustrasjon viser mulig utforming av plattformområdet sett i sørøstlig retning (mot
Halden), med rampe og reisetorg med publikumsatkomster i bakgrunnen
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Figur 8-15: Alternativ 2a + 1
Seut–Veumveien

Figur 8-16: Alternativ 2a + 1 mellom Seut og Veumveien
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Jernbane
Ny jernbanelinje ligger nordøst for eksisterende jernbanelinje på hele strekningen. Den går parallelt
med rv. 110 slik som i dagens situasjon. Jernbanelinja ligger i omtrent samme høyde som dagens linje
og går i tosidig fjellskjæring forbi Trosviktoppen.
Forbi Simo-rundkjøringen har den nye jernbanelinja en slakere kurvatur enn dagens linje. Ny
jernbanelinje ligger opptil 30–35 meter nordøst for dagens jernbanelinje i alle alternativene.
Jernbanen krysser Onsøyveien på bru. Ved Trosvik gård vil jernbanelinja ligge ca. 30 meter lenger
nord sammenlignet med dagens situasjon. Avstanden mellom senter nærmeste jernbanespor til tunet
på Trosvik gård blir ca. 65 meter. Forbi Merkurbanen vil jernbanen og gang- og sykkelvegen medføre
at deler av Merkurbanen beslaglegges. Tiltaket vil gå ca. 25 meter inn på banen målt fra
Merkurbanens yttergrense i sør, se figur 8-20. Jernbanelinja vil ligge ca. 3- 4 meter over eksisterende
terreng. Fra Merkurbanen og kryssingen av Veumbekken går jernbanen i ny bru over Veumveien.

Figur 8-17: Jernbanelinja går i fjellskjæring gjennom Trosviktoppen, sett mot Fredrikstad
sentrum. Illustrasjonen viser også planlagt rv. 110 fra Ørebekk til Simo. Dette er ikke en del av
prosjektet, men er under bygging og forventes ferdigstilt i løpet av 2019
Rv. 110
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. Dagens rundkjøring utvides nordøstover. Rv.110 mot sentrum går i eksisterende
trasé forbi Merkurbanen og gravlunden og fram til Veumveien. Utvidelse av vegen skjer mot nord slik
at gravlunden ikke blir berørt. Vegen vil ligge i omtrent samme terrenghøyde som dagens veg, men
lavere enn den nye jernbanelinja. Rv. 110 kobles til Veumveien i ny rundkjøring som ligger omtrent på
dagens terreng.
Onsøyveien må senkes ca. 2 meter for å komme under ny rv. 110 med gang- og sykkelveg og ny
jernbane. Eksisterende kulvert forlenges ca. 6-7 meter.
Gang- og sykkelveger
Rv. 110 er planlagt med tosidig gang- og sykkelveg fra Onsøyveien og mot Fredrikstad sentrum.
Gang- og sykkelvegen på sørsiden går i kulvert under rundkjøringen i Simokrysset, fortsetter parallelt
med ny firefelts veg og krysser Veumveien på bru.
På nordsiden av den nye jernbanelinja er det gang- og sykkelveg fra Onsøyveien til Veumveien.
Gang- og sykkelvegsystemet videre mot sentrum er beskrevet under neste strekning VeumveienKiæråsen.
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Figur 8-18: Veg og bane forbi Merkurbanen og Vestre gravlund, sett i nordvestlig retning mot
Trosviktoppen og Trosvik gård

Figur 8-19: Visualisering av alternativ 2a + 1 sett fra Trosvik gård og i retning St. Hansfjellet.
Merkurbanen til venstre og Vestre gravlund til høyre for tiltaket
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Figur 8-20: Terrengsnitt som viser situasjonen forbi Merkurbanen

Veumveien-Kiæråsen

Figur 8-21: Alternativ 2a + 1 fra Veumveien til Grønli og St. Croix. Områder vist med brun farge i
knutepunktet er mulige utviklingsområder som ikke inngår i tiltaket.
Jernbane og stasjonsområde
Fra Veumveien utvides antall spor før banen går inn i tre tunneler gjennom St. Hansfjellet hvorav den
midterste er dobbeltsporet, og de ytterste enkeltsporet. Det søndre tunnelløpet vil gå i samme
horisontale trasé som eksisterende jernbanetunnel, men vil ligge noe lavere. Tunnelen vil være ca.
260 meter lang.
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Figur 8-22: Alternativ 2a + 1. Rv. 110 går inn i tunnel under bebyggelsen vest for St. Hansfjellet,
sett fra Vestre gravlund
På Grønli ligger dagens jernbanelinje ca. på kote 10 meter. I det nye stasjonsområdet vil jernbanelinja
i alternativ 2a + 1 ligge ca. på kote 4,5 meter. Dette er ca. 1,5 meter dypere enn laveste punkt i
området i dag, som er der hvor fv. 109 krysser under jernbanen. Kollektivgata og reisetorget vil ligge
ca. på kote 13 meter, det vil si ca. 4 meter høyere enn dagens terrengnivå der jernbanen ligger, se
figur 8-25. Eksisterende terreng må heves i hele stasjonsområdet sammenlignet med dagens
situasjon. Det er behov for noe oppfylling fra stasjonen og ned mot kirkegården, som vil bli tydelig
særlig langs kirkegården.
I kollektivgata er det langsgående bussplattformer i begge retninger. Korttidsparkering og kiss & ride
er foreslått plassert nord for reisetorget mellom kollektivgata og ny rv. 110, samt sør for reisetorget i
forlengelsen av Blomsterberget/Husmorveien. I Traraveien beholdes dagens vegløp for å ivareta det
gamle herredshuset. Vegen utvides sørover for å få plass til kiss & ride.
Ut fra nye Fredrikstad stasjon går jernbanen i tunnel i kurve østover gjennom Grønlifjellet og
Kiæråsen. Sporene går på en kort strekning i tre tunnelløp slik som gjennom St. Hansfjellet, før de går
over til to enkeltsporete tunneler. I Bydalen vil det bli behov for en betongtunnel (cut & cover), på
grunn av manglende bergoverdekning. Tunnelene samles til en dobbeltsporet tunnel i Kiæråsen.
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Figur 8-23: Mulig utforming av stasjonsområdet i alternativ 2a + 1. Områder med brun farge er
mulige utviklingsområder som ikke inngår i tiltaket, men som i stor grad vil bli berørt i
anleggsfasen
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Figur 8-24: Stasjonsområdet i alternativ 2a + 1. Illustrasjonen viser snitt på tvers av
plattformområdet der det ikke er lokk mellom St. Hansfjellet og kollektivgata

Figur 8-25: Stasjonsområdet i alternativ 2a + 1. Illustrasjonen viser snitt på tvers av
plattformområdet der kollektivgata går på lokk over jernbanen

Rv.110
Øst for Veumveien 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
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vegtunnel gjennom St. Hansfjellet til gang- og sykkelveg. Den nye tunnelen for rv. 110 har to løp og er
ca. 760 meter lang. Tunnelen er en fjelltunnel, men det er en kort strekning med betongtunnel mellom
Frydenbergfjellet og Brattliparken. På dette plannivået avklares ikke arealbruk for arealet over
betongtunnelen. Det legges til grunn at arealet over betongtunnelen fylles til eksisterende terreng (cut
& cover) og tilsås. Dersom alternativet videreføres, vil arealbruk fastsettes gjennom reguleringsplan.
Statens vegvesen er generelt restriktiv til bebyggelse oppå cut & cover, og i andre prosjekter er
tilsvarende areal disponert til friområde, gang- og sykkelveg mv.
Rv. 110 fortsetter sørover langs Grønlifjellet over tunnelportal til ny jernbane og til ny rundkjøring ved
Dammyr i kryss med Brochs gate. Atkomst til sentrum blir via forlengelse av Damstredet. Videre går
rv. 110 til rundkjøring ved St. Croix omtrent i samme trasé som i dag. Utvidelse av vegen skjer østover
mot Dammyr slik at to felt vil ligge der dagens jernbanelinje ligger.

Figur 8-26: Mulig utforming av strekningen med ny rv. 110 mellom Grønli og St. Croix.
Illustrasjon viser prinsipp hvor rv. 110 er senket ved rundkjøringen ved St. Croix og gang- og
sykkelveg krysser over med bru
Gang- og sykkelveger

Figur 8-27: Kart som viser gang- og sykkelvegforbindelser i vegalternativ 1
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Gang- og sykkelveg langs Veumveien krysser under jernbanen og rv. 110 på vestsiden av
Veumveien. Fra Veumveien til St. Hansfjellet er det gang- og sykkelveger på begge sider av
jernbanelinja. Gang- og sykkelvegen krysser i bru over veg og jernbane ved Østre Frydenbergvei og
over tunnelportalen ved Myraveien vest for St. Hansfjellet.
Sør for ny jernbane er det planlagt å benytte eksisterende vegtunnel gjennom St. Hansfjellet som
gang- og sykkeltunnel for å få en rask forbindelse mot sentrum og den nye stasjonen. Denne ca. 230
meter lange gang- og sykkelvegen knyttes til kollektivgata og gang- og sykkelvegen langs Grønlifjellet
og blir en gjennomgående gang- og sykkelveg øst-vest i stasjonsområdet. Det er i tillegg lagt til rette
for gang- og sykkeltrasé langs Glemmengata ved Trara skole for de som ikke ønsker å sykle/gå
gjennom tunnelen. Forbi Trara skole er det foreslått å snevre inn Glemmengata og utvide fortauet.
Det er også planlagt gang- og sykkelveg i forlengelsen av Steffens vei og til Traraveien. Dette blir en
forbindelse til/fra sentrum og mot Traraveien/Fredrikstadmarka. Langs kollektivgata, Traraveien og
Freskoveien blir det fortau. I tillegg er det gang- og sykkelveg langs vestsiden av kollektivgata.
Langs rv. 110 er det tosidig gang- og sykkelveg fra rundkjøring fv. 109 x rv. 110 og opp til Traraveien
(Fremskridt), langs rv. 110 til rundkjøringen ved Dammyr og helt fram til rundkjøring ved St. Croix.
Gang- og sykkelvegen vest for rv. 110 forbi stasjonen og på sørsiden av rv. 110 fra Dammyr til St.
Croix har bredde 3,0 meter. Denne avviker fra standardbredden på 5,0 meter på grunn av
plassmangel.
Gang- og sykkelvegen øst for rv. 110 langs Grønlifjellet ligger høyere i terrenget enn riksvegen for å
tilpasse til kryssing av rv. 110 over til stasjonsområdet og ved rundkjøringen ved Dammyr.
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.
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Alternativ 6b + 1

Figur 8-28: Alternativ 6b + 1
Seut–Veumveien
For strekningen Seut–Veumveien er alternativet likt som alternativ 2a + 1, og det henvises til
beskrivelse i kapittel 8.5.2.
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Veumveien–Kiæråsen

Figur 8-29: Alternativ 6b + 1 fra Veumveien til Grønli og St. Croix. Områder vist med brun farge
i knutepunktet er mulige utviklingsområder som ikke inngår i tiltaket
Jernbane og stasjonsområde
Jernbanelinja i alternativ 6b + 1 er omtrent lik som i alternativ 2a + 1 på strekningen Veumveien–
Grønli, men ligger ca. 25 meter lengre nord og i gjennomsnitt ca. 2 meter lavere.
I det nye stasjonsområdet vil jernbanelinja ligge ca. på kote 2,5 meter. Dette er ca. 3,5 meter dypere
enn laveste punkt i området i dag, som er der hvor fv. 109 krysser under jernbanen. Eksisterende
terreng nord og sør for plattformområdet må heves sammenlignet med dagens situasjon. Kollektivgata
og reisetorget vil ligge på lokk over plattformområdet på ca. kote 11 meter. Det er langsgående
bussplattformer i begge retninger slik som i alternativ 2a + 1.
Atkomst og parkeringsløsninger er også like som i alternativ 2a + 1, med unntak av utforming av
Traraveien. I alternativ 6b + 1 ligger Traraveien mer vinkelrett på Glemmengata, noe som medfører at
det gamle herredshuset må fjernes. Det legges til rette for parkering (kiss & ride) på begge sider av
Traraveien.
Siden alternativ 6b + 1 ligger lenger nord enn alternativ 2a + 1, vil de største arealene til utvikling av
ny sentrumsbebyggelse ligge på sørsiden av stasjonsområdet.
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Figur 8-30: Mulig utforming av stasjonsområdet i alternativ 6b + 1. Områder med brun farge er
mulige utviklingsområder som ikke inngår i tiltaket, men som i stor grad vil bli berørt i
anleggsfasen. Arealer mellom rv. 110 og kollektivgata og deler av Steffensjordet vil også kunne
bebygges (her vist med grønn og hvit farge)
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Figur 8-31: Stasjonsområdet i alternativ 6b + 1. Illustrasjonen viser snitt på tvers av
plattformområdet der det ikke er lokk mellom St. Hansfjellet og kollektivgata
Rv. 110 og gang- og sykkelveger
For rv. 110 og gang- sykkelveger er det i prinsippet samme løsninger som i alternativ 2a + 1, men det
er en liten forskjell på hvilken høyde rv. 110 og gang- og sykkelvegene ligger på.
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Alternativ 6b + 2

Figur 8-32: Alternativ 6b + 2
Seut–Veumveien
For strekningen Seut–Veumveien er alternativet likt som alternativ 2a + 1, og det henvises til
beskrivelse i kapittel 8.5.2.
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Veumveien–Kiæråsen

Figur 8-33: Alternativ 6b + 2 fra Veumveien til Grønli og St. Croix
Jernbane og stasjonsområde
Jernbanelinja er lik som beskrevet i alternativ 6b + 1. Gjennom St. Hansfjellet vil ny bane og rv. 110
ligge parallelt i forskjellige tunnelløp.

Figur 8-34: Terrengsnitt gjennom St. Hansfjellet som viser tunnelløp for jernbane og rv. 110
Hovedforskjellen mellom vegalternativ 1 og 2 er at rv.110 ligger parallelt med jernbanelinja på
sørsiden av stasjonsområdet og fram til nytt kryss mellom rv. 110 og fv.109 øst for stasjonen. Rv.110
ligger i tunnel og kommer ut i dagen øst for kollektivgata og reisetorget. Reisetorget og kollektivgata
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ligger noe høyere sammenlignet med alternativ 6b + 1 for å få tilstrekkelig høyde over rv. 110.
Kollektivgata har en litt annen linjeføring sør for stasjonsområdet enn øvrige alternativer. Kryss mellom
kollektivgata og forlengelse av dagens Damstredet er utformet som et T-kryss.
I alternativ 6b + 2 ligger HC-parkering, korttidsparkering og kiss & ride, og til dels sykkelparkering på
sørsiden av plattformområdet oppå tunnel for rv. 110. Utforming av Traraveien er lik som i alternativ
6b + 1 med tosidig parkering for kiss & ride.

Figur 8-35: Mulig utforming av stasjonsområdet i alternativ 6b + 2. Områder med brun farge er
mulige utviklingsområder som ikke inngår i tiltaket, men som i stor grad vil bli berørt i
anleggsfasen
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Figur 8-36: Stasjonsområdet i alternativ 6b + 2. Illustrasjonen viser snitt på tvers av
plattformområdet der det ikke er lokk mellom St. Hansfjellet og kollektivgata

Figur 8-37: Stasjonsområdet i alternativ 6b + 2. Illustrasjonen viser snitt på tvers av
plattformområdet der kollektivgata går på lokk over jernbanen og rv. 110
Rv.110
Øst for Veumveien legges rv. 110 i tunnel gjennom St. Hansfjellet slik som i dagens situasjon.
Tunnelen er ca. 400 meter lang og har to løp. Dagens vegtunnel utvides og forlenges og i tillegg
bygges ett nytt løp. Tunnelen er en kombinasjon av fjelltunnel og betongtunnel.
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Sammenlignet med dagens situasjon vil rv. 110 ligge i omtrent samme trasé som i dag, men litt lavere
i terrenget. Nytt terrengnivå over rv. 110 vil ligge en del høyere enn eksisterende terreng ved
kirkegården og nærliggende gater. Det er derfor behov for oppfylling i dette området for å få en
naturlig overgang til det framtidige bygulvet.
Fv. 109 går fra rundkjøring ved Glemmen videregående skole langs Grønlifjellet og fram til
rundkjøringen med rv. 110. Herfra går rv. 110 sørover til rundkjøring ved Dammyr. Utforming av
riksvegen fra rundkjøringen ved Dammyr mot St. Croix er lik som i alternativ 2a + 1 og 6b + 1.
Gang- og sykkelveger

Figur 8-38: Kart som viser gang- og sykkelvegforbindelser i vegalternativ 2
Gang- og sykkelveg langs Veumveien krysser under jernbanen og rv. 110 på begge sider av
Veumveien.
Fra Veumveien til St. Hansfjellet følger gang- og sykkelvegen jernbanelinja og rv. 110 på begge sider
før de knyttes sammen ved tunellportalen i Myraveien vest for St. Hansfjellet. Gang- og sykkelvegen
føres videre nord for St. Hansfjellet og langs Glemmengata. Forbi Trara skole er det foreslått å snevre
inn vegen og utvide fortauet. Disse løsningene er likt som i alternativ 2a + 1 og 6b + 1.
Gjennom stasjonsområdet er det gang- og sykkelveg på sørsiden av jernbanelinja og på bru over ny
fv. 109 til Grønlifjellet. Det er også planlagt gang- og sykkelveg i forlengelsen av Steffens vei og til
Traraveien. Dette blir en viktig forbindelse til/fra sentrum og mot Traraveien/Fredrikstadmarka. Langs
kollektivgata, Traraveien og Freskoveien er det planlagt fortau. I tillegg er det gang- og sykkelveg
langs vestsiden av kollektivgata.
Der er lagt opp til tosidig gang- og sykkelveg fra rundkjøring ved Glemmen vgs. (fv. 109 x
Fremskridt/Hassingen) og opp til Traraveien. Langs fv. 109 og rv. 110 mellom rundkjøringen ved
Glemmen vgs. og rundkjøringen ved Dammyr er det gang- og sykkelveg på vestsiden som krysser rv.
110 via kollektivgata.
Fra rundkjøring ved Dammyr til St. Croixkrysset er det tosidig gang- og sykkelvegsystem som
beskrevet i alternativ 2a + 1.
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Alternativ 6b + 3

Figur 8-39: Alternativ 6b + 3
Seut–Veumveien
For strekningen Seut–Veumveien er alternativet likt som alternativ 2a + 1, og det henvises til
beskrivelse i kapittel 8.5.2.
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Veumveien–Kiæråsen

Figur 8-40: Alternativ 6b+ 3 fra Veumveien til Grønli og St. Croix
Jernbane og stasjonsområde
Jernbanelinja er lik som beskrevet i alternativ 6b + 1. Gjennom St. Hansfjellet vil ny bane og rv. 110
ligge parallelt i forskjellige tunnelløp slik som i alternativ 6b + 2. Gjennom stasjonsområdet går rv. 110
på sørsiden av jernbanen, men går i dagen forbi stasjonsområdet, og fram til rundkjøringen i kryss
med fv. 109 ved Grønlifjellet. Kollektivgata krysser rv. 110 i plan, og tilpasses bystrukturen.
Siden kollektivtrafikk, gående og syklende må krysse rv. 110 i plan er alle knutepunktsfunksjonene
plassert på stasjonsområdet nord for rv. 110 og ikke mot sentrum. Dette gjør at området ved
Hassingen, avgrenset av ny stasjon, ny trasé for fv. 109 og kollektivgata forbi Glemmen videregående
skole, er avsatt til korttidsparkering/kiss&ride, sykkelparkering osv. i større grad enn for øvrige
alternativer.
Bussplattformene i kollektivgata er skråstilt (kalt «sagtannoppstilling.»), mens det i de andre
alternativene er langsgående bussplattformer.
Atkomst til stasjonsområdet er likt som i de andre alternativene. Utforming av Traraveien er lik som i
alternativ 6b + 1 og 6b + 2 med tosidig parkering for kiss & ride.
Arealer til utvikling av nye kvartal ligger i hovedsak sør for rv. 110.
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Figur 8-41: Mulig utforming av stasjonsområdet i alternativ 6b + 3. Områder med brun farge er
mulige utviklingsområder som ikke inngår i tiltaket, men som i stor grad vil bli berørt i
anleggsfasen
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Figur 8-42: Stasjonsområdet i alternativ 6b + 3. Illustrasjonen viser snitt på tvers av
plattformområdet der det ikke er lokk mellom St. Hansfjellet og kollektivgata

Figur 8-43: Stasjonsområdet i alternativ 6b + 3. Illustrasjonen viser snitt på tvers av
plattformområdet der kollektivgata går på lokk over jernbanen og krysser rv. 110 i plan
Rv. 110
I vegalternativ 3 går rv. 110 parallelt på sørsiden av jernbanen fra Veumveien og fram til nytt kryss
mellom rv. 110 og fv.109 øst for den nye stasjonen, slik som i vegalternativ 2. Alternativene er helt like
fra Veumveien og til St.Hansfjellet, men herfra og videre østover er det forskjell i lengde på tunnelen
og høyde på rv. 110. I alternativ 6b + 3 er tunnelen gjennom St. Hansfjellet ca. 260 meter lang og har
to løp. Tunnelen er en kombinasjon av fjelltunnel og betongtunnel slik som i alternativ 6b + 2, men
betongtunnelen i alternativ 6b + 3 er kortere. Rv. 110 kommer ut i dagen rett øst for Glemmengata og
går i åpen trasé langs mesteparten av stasjonsområdet. I kryss mellom kollektivgata og rv. 110
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forutsettes det lysregulering. I dette alternativet søkes rv. 110 utformet med gatepreg så langt det er
mulig.
Sammenlignet med dagens situasjon vil rv. 110 ligge i omtrent opprinnelig trasé, men vegen vil ligge
lavere i terrenget ved St. Hansfjellet. Videre østover stiger vegen gradvis og vil ligge litt over dagens
terrengnivå i kryss med kollektivgata.
Fra rundkjøringen ved Dammyr og videre østover mot St. Croix er løsningen for rv. 110 lik som i de
andre alternativene.
Gang- og sykkelveger
Gang- og sykkelvegforbindelsene er i prinsippet likt som i alternativ 6b + 2, (se figur 8-38), men
avviker litt i stasjonsområdet. I alternativ 6b + 3 er gang- og sykkelvegforbindelsen mellom Fremskridt
og rundkjøringen rv. 110 x fv. 109 en del av vegatkomsten til korttidsparkeringen/kiss & ride, og er en
felles løsning med annen vegtrafikk.
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Figur 8-44: Alternativ 2a fra Kiæråsen til Rolvsøy
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Figur 8-45: Alternativ 2a fra Lisleby mot parsellslutt ved Rolvsøy. Ny fv. 109 er vist i figuren,
men inngår ikke i dette planarbeidet
Alternativ 2a går i dobbeltsporet tunnel gjennom Kiæråsen, krysser Lislebyveien og kommer ut av
tunnelen nord for eksisterende jernbane omtrent 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). For illustrasjon ved Lisleby se figur 8-46.
Videre nordover ligger den nye jernbanelinja langs østsiden av eksisterende jernbane, og krysser på
bru over Råbekken og Evjebekkveien slik som i dag. Ved Hauge krysses eksisterende jernbane igjen,
før sporet går parallelt på vestsiden av eksisterende jernbane fram til Rolvsøy. Fra Lisleby nord til
Rolvsøy har sporet en dimensjonerende hastighet på 250 km/t.
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. Hans Nielsen Hauges vei vil krysse under jernbanen i kulvert.
Fjellbuveien forlenges fra sør for å få atkomst til boligene når koblingen til Hans Nielsens Hauges vei
stenges i forbindelse med senking av vegen under jernbanen.
Gang- og sykkelveger
Ved «Snippen» planlegges det gang- og sykkelkulvert under jernbanen med ramper langs Dr.
Opsandsvei og Stasjonsveien, i tillegg er det planlagt trapp mot «Snippen».
Ved Svaneveien etableres ny undergang for gående og syklende under jernbanen. Det blir gang- og
sykkelveg langs Hans Nielsens Hauges vei som krysser under jernbanen i samme kulvert som vegen.
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Figur 8-46: Alternativ 2a kommer ut av tunnel ved Lisleby, sett i retning mot Kiæråsen.
Lislebyveien legges om over tunnelportalen

Figur 8-47: Alternativ 2a krysser i bru over Evjebekkveien, ligger på lav fylling og følger dagens
jernbanetrasé langs næringsområde ved Dikeveien. Sett mot Østfoldhallen
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Alternativ 4a

Figur 8-48: Alternativ 4a fra Kiæråsen til Rolvsøy

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

96 av 151
ICP-16-A-25250
05A
16.05.2019

InterCity-prosjektet
Østfoldbanen

Planbeskrivelse med
konsekvensutredning
Kommunedelplan for dobbeltspor
Seut–Rolvsøy og rv. 110 Simo–St.
Croix

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

97 av 151
ICP-16-A-25250
05A
16.05.2019

Figur 8-49: Alternativ 4a fra gamle Glemmen kirke mot parsellslutt ved Østfoldhallen
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 fram 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), se figur 8-50.
Omtrent fra Glemmen gård går jernbanen på en lang viadukt/bru over Råbekken 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
bru/viadukt 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.
Høyspentledning som krysser Dikeveien sør for Svaneveien må legges om.
Gang- og sykkelveger
Ved Svaneveien går gang- og sykkeltraseen i eksisterende trasé under jernbanebrua. Det blir gangog sykkelveg langs Hans Nielsens Hauges vei som krysser under jernbanen i kulvert.
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Figur 8-50: Alternativ 4a kommer ut av tunnelen nord for Gamle Glemmen kirke, sett mot sør

Figur 8-51: Alternativ 4a mellom Råbekken og langs Dikeveien, sett mot Østfoldhallen.
Jernbanen går på viadukt over Evjebekkveien og Dikeveien

8.7

Geoteknikk

Det er redegjort for temaet i rapport om områdestabilisering [31] og fagnotat geoteknikk [80]. Det
henvises også til teknisk hovedplan [12] og fagrapport om hydrogeologi Grønli [70] for mer detaljerte
beskrivelser og vurderinger.
8.7.1 Geotekniske problemstillinger
Sentrale geotekniske problemstillinger er områdestabilitet for kvikkleiresoner samt 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.
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Det er også utfordringer med setninger for ny bane og veg som følge av tilleggsbelastning på bløt og
kompressibel leire, og risiko for terrengsetninger som følge av grunnvannssenking 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 senkingen, noe som kan gi store konsekvenser i
tett bebygde områder. 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.
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 byggegroper
og i en avstand på 100 – 150 meter fra disse. Det må likevel påregnes en influenssone som kan
strekke seg 200 – 300 meter ut fra byggegropene, i spesielle tilfeller enda mer.
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.
8.7.2 Geotekniske tiltak
Generelt er det valgt en strategi hvor stabilitetsforbedring for områdestabilitet (kvikkleiresoner) utføres
ved hjelp av kalksementpeler.
Der hvor ny veg/bane legges dypt i terrenget er det forutsatt tiltak for å unngå uheldig drenering av
grunnvannet i tilstøtende områder. Konstruksjoner er foreslått utformet som vanntette trau for å
minimere risiko for grunnvannssenking og terrengsetninger.
Konstruksjoner som bruer og trau/kulverter 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 banefylling er forutsatt på noen steder. Dette
gjelder veg i dagen på Grønli og for bane gjelder det alternativ 2a 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
spesifikke geotekniske tiltak. Nødvendige geotekniske tiltak for VA-omlegginger må vurderes nærmere
i neste planfase.
8.7.3 Vurdering av alternativene
Samtlige veg- og banealternativer vil innebære forholdsvis omfattende geotekniske tiltak.
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. Risiko for
setninger vurderes som forholdsvis lik for begge banealternativene.
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Når det gjelder vegalternativene, skiller vegalternativ 1 seg noe ut med to dype byggegroper, utenom
selve stasjonsområdet på Grønli for bygging av betongtunnel under Brattliparken og tunnel/betongtrau
i Fremskridt ved Glemmen vgs. Kompleksitet for byggegrop til gang- og sykkelvegportal øst for St.
Hansfjellet der Glemmengata går over i vegalternativ 2 og 3, anses også som betydelig. Geoteknisk
sett er det vurdert å være forholdsvis liten forskjell i kompleksitet og usikkerhet mellom
vegalternativene. Vegalternativ 1 innebærer en risiko for terrengsetninger i områder som ikke vil bli
like mye berørt som i vegalternativ 2 og 3. Det vil derfor trolig være en noe høyere risiko for
setningsskader knyttet til vegalternativ 1, i hvert fall i antallet bygninger som kan bli berørt.
Alternativer 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. Risiko for setninger er vurdert som større for alternativ 2a
enn for alternativ 4a. Dette fordi alternativ 2a innebærer flere byggegroper (underganger) enn
alternativ 4a. Alternativ 2a ligger dessuten i områder med tettere bebyggelse, og har dermed større
risiko knyttet til setningsskader ved påvirkning av grunnvannstand/poretrykk.

8.8

Anleggsgjennomføring

De overordnede prinsippene for anleggsgjennomføring og nødvendige midlertidige tiltak i
anleggsperioden beskrives under. For en detaljert beskrivelse vises det til rapporten «Fagnotat
anleggsgjennomføring Seut-Rolvsøy» [28].
8.8.1 Generelt
Anleggsarbeidet vil innebære omfattende inngrep i tettbygd strøk. 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. Det har vært fokus på å finne effektive løsninger som i sum gir minst mulig
ulemper for lokalsamfunnet.
Før anleggsarbeidene starter vil det bli gjennomført erverv av hus og eiendommer i samsvar med
vedtatt reguleringsplan. For kommunedelplanen er det på et overordnet nivå vurdert omfang av
erverv. Dette er indikert i tabell 8-2.
Tabell 8-2: Antall bygninger som erverves og rives
Seut–Kiæråsen
Alternativ
Boliger
- Boenheter
Øvrige bygg
Inkl. næring, offentlig, etc.
Sum bygg

2a+1
109
148

Kiæråsen–Rolvsøy

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

2a
37

4a
8
68

11

31

33

28

4

6

140

148

121

41

14

Dette inkluderer ikke garasjer, garasjebygg, boder etc. Det er et foreløpig estimat, endelig
ervervsomfang vil bli detaljert i senere faser i prosjektet. Det må påpekes at det er stor usikkerhet i
antall og hvilke hus som eventuelt må innløses.
På Grønli, 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. Det blir også åpen byggegrop
på deler av strekningen der det skal bygges tunnel under Brattliparken for vegalternativ 1. Fra Seut til
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Grønli, og på Lisleby, vil anleggsområdet i stor grad ligge nært eksisterende jernbane. Det vil her bli
satt spunt mot eksisterende jernbane for å kunne få utført gravearbeider.
Anleggsarbeidene er krevende på grunn av etablering av store og kompliserte konstruksjoner, 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 og stedvis stor
vegtrafikk.
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 mengder av masse som skal transporteres, og det er en stor
åpen byggegrop i boligområdet vest for Brattliparken. For alternativ 2a + 1 er det en ytterligere ulempe
at bare halve stasjonen kan åpne til samme tid som de andre alternativene, og at anleggstiden totalt
sett er lengre.
Det ligger flere skoler nær anleggsområdet. Spesielt støyende arbeider, eksempelvis spunting, vil bli
planlagt utført i skoleferier o.l.
I reguleringsplanfasen vil det bli utarbeidet en miljøoppfølgingsplan (MOP) for anleggsarbeidene.
Miljøoppfølgingsplanen skal gi en beskrivelse av tiltak for å redusere ulemper for omgivelsene i
anleggsperioden. Planen skal videre ivareta og beskrive tiltak som må gjennomføres for å oppfylle
tillatelser og myndighetskrav relatert til ytre miljø.
8.8.2 Masseoverskudd og riggområder
Deponiområder
Det er stort overskudd av masser fra anlegget. Dette gjelder både løsmasser fra anleggene i dagen og
sprengstein fra tunneldrivingen. Det nedlagte steinbruddet i Kiæråsen planlegges benyttet til deponiog riggområde. Dette gjelder for alle alternativer.

Figur 8-52: Kiæråsen med det nedlagte steinbruddet som er foreslått til rigg- og deponiområde.
(foto: Blom URBEX 2014)
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Figur 8-53: Massedeponi i Kiæråsen. Fremtidig terreng er vist med en grønngrå farge for å
illustrere volum og tilpasning til eksisterende terreng. Det er ikke tatt stilling til
terrengutforming og arealbruk i etterkant på dette plannivået. Kjørevegen til rømningstunnel
sees i midten av bildet. Illustrasjonen er sett mot sørøst med Glomma i bakgrunnen til venstre i
bildet
Steinbruddet forutsettes fylt opp til nivå med omgivende terreng slik at naturlige terrengformer
gjenopprettes. Endelig utforming av deponiet og arealbruk i etterkant er det ikke tatt stilling til på dette
plannivået, men må avklares i dialog med Fredrikstad kommune i reguleringsplanfasen. Med
oppfylling til omgivende terreng kan området ta imot ca. 1 mill. m³ masse. Dette vil omfatte kun deler
av overskuddsmassene fra prosjektet og resterende overskuddsmasser forutsettes kjørt ut til eksterne
deponier.
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 InterCity-prosjektene i Østfold.
Riggområder
Plassering av 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 etablere riggområde på Merkurbanen og ved Simo. 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 senere planfaser.
Mellom Kiæråsen og Rolvsøy er det foreslått riggområde i det nedlagte steinbruddet i Kiæråsen.
Atkomst til Kiæråsen vil skje fra Lisleby allé. Området vil også benyttes til beredskapsområde. Det skal
etableres tverrslag (tunnelløp) ned til tunnelene for jernbanen. Masser til deponering vil da i hovedsak
bli hentet rett fra tverrslaget.
I tillegg foreslås riggområder øst for jernbanelinja på begge sider av Evjebekkveien og mellom
jernbanelinja og Dikeveien vest for Hans Nielsens Hauges vei i alternativ 2a. I alternativ 4a foreslås
riggområder på jordet ved Glemmen østre vest for Evjebekkveien og mellom jernbanelinja og
Dikeveien vest for Hans Nielsens Hauges vei omtrent som i alternativ 2a.
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Det kan i tillegg være behov for å avsette eget område for boligrigg. Denne trenger ikke å ligge nær
spor, men bør ligge slik at det er kort transportavstand til anleggsområdet. Ubebygde områder ved
Smørbøttaveien kan være gode alternativer for boligriggområde.

8.8.3 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.
Det forutsettes at rv. 110 og fv. 109 er holdes åpne i hele anleggsperioden, men at det vil bli behov for
midlertidige omlegginger. Det samme gjelder for Lislebyveien og Evjebekkveien.
For øvrig vegnett må det påregnes både stenging av veger og gang- og sykkelveger, samt omfattende
midlertidig omlegginger. For flere av gang- og sykkelvegundergangene er det ikke avklart om det er
mulig å bygge midlertidige underganger.
Når det gjelder trafikkavvikling for bane tilstrebes i størst mulig grad å beholde trafikken på
eksisterende spor inntil nye spor kan tas i bruk. Da det vil foregå arbeider tett opp til eksisterende og
midlertidig spor, vil det være behov for nedsatt hastighet på deler av strekningen i anleggstiden

8.8.4 Byggetid og etappevis utbygging
Anslått byggetid for alternativ 2a + 1 er 5½ år for ferdigstillelse av deler av stasjonen (2 av 4 spor og
en plattform) og 8 år før ferdigstillelse av hele stasjonen. Byggetid for ferdigstillelse av alle veger er ca.
3 år. Total byggetid blir ca. 8½ år.
For alternativ 6b + 1, 6b + 2 og 6b + 3 er det anslått byggetid på 5½ år for stasjonen. Deretter er det
ca. 3 år byggetid for ferdigstillelse av alle veger. Total byggetid blir ca. 8½ år.
Grunnen til lengre byggetid for stasjonen for alternativ 2a + 1 er at 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.

8.9

RAMS-vurderinger (vurdering av pålitelighet, tilgjengelighet, vedlikehold
og sikkerhet)

Formålet med RAMS-aktivitetene utført i denne planfasen har vært å identifisere forhold som er med
på å påvirke sikkerheten og tilgjengeligheten (oppetid) til banealternativene i negativ retning. På
bakgrunn av identifiserte forhold har det blitt anbefalt avbøtende tiltak, samt gjort en vurdering av
hvilke banealternativer som anses som mest hensiktsmessige. 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.
Resultatet av de RAMS-vurderingene som er gjort, er beskrevet i påfølgende underkapitler.
For en detaljert beskrivelse vises det til rapporten «RAM-analyse Seut-Rolvsøy» [29] og
«Risikovurdering Seut-Rolvsøy» [60].
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8.9.1 Risikovurdering
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, kontaktledning og signal.
Vurdering av alternativene
På bakgrunn av risikovurderingen skiller verken banealternativ 2a eller 6b mellom Seut–Kiæråsen seg
positivt eller negativt ut sammenliknet med hverandre. Risikonivået er vurdert til mer eller mindre det
samme i begge alternativene. Begge alternativer befinner seg innenfor akseptabelt risikonivå.
Mellom Kiæråsen og Rolvsøy er hovedforskjellen mellom alternativene at alternativ 4a føres lengre i
tunnel under eksisterende boligområde enn alternativ 2a, 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. Selv om det bygges sikkerhetsgjerder og støyskjermer kan man likevel anta at
sannsynligheten for villkryssing er noe større her enn i tunnel eller på viadukt. På den andre siden gir
lengre tunnel en minimal økning i sannsynligheten for storulykker. På bakgrunn av dette vurderes det
at alternativ 2a har et minimalt større risikobidrag enn alternativ 4a.
8.9.2 RAM-vurdering
Det er utført en kvalitativ gjennomgang av de ulike alternativene for å identifisere RAM-forhold som er
spesielle for strekningen Seut-Rolvsøy. Den kvalitative gjennomgangen ble gjennomført med et
analysemøte hvor representanter fra de aktuelle fagene deltok. Det er på bakgrunn av resultatene fra
denne gjennomgangen at vi kan sammenlikne alternativene mot hverandre. For utfyllende informasjon
se RAM-analyse for Seut–Rolvøsy [29].
Vurdering av alternativene
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.
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. Dette er hovedsakelig på grunn av
vanskelig tilkomst grunnet tett bebyggelse. Alternativ 4a inkluderer en lengre viadukt, men det skal
ikke være objekter på denne som krever omfattende vedlikehold. Selve brukonstruksjonen krever
veldig sjeldent vedlikehold, og inspeksjoner kan foregå uten stans av trafikk. Samlet sett er det ingen
RAM-forhold som indikerer at det ene alternativet er å foretrekke sammenliknet med det andre på
strekningen Kiæråsen–Rolvsøy.
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9 KONSEKVENSUTREDNING
9.1

Innledning

Det er gjennomført konsekvensutredning (KU) i henhold til fastsatt planprogram for strekningen.
Planprogrammets kapittel 5 Utredningsprogram fastsetter hvilke tema og utredninger som skal inngå i
konsekvensutredningen. Planprogrammet ble utarbeidet for parsellen mellom Fredrikstad (Seut) og
Sarpsborg (Klavestad), og har derfor noen utredningskrav som ikke er relevante for denne
strekningen.

9.2

Metode

I denne konsekvensanalysen benyttes metodikken i Statens vegvesens håndbok V712
Konsekvensanalyser, 2014 versjon 1.1 [30]. En revidert utgave av håndbok V712 ble lansert i februar
2018. I denne utredningen benyttes 2014-utgaven, da fastsatt planprogram med utredningsprogram er
basert på denne.
Konsekvensutredningen er gjennomført i tråd med hovedgrepet for konsekvensanalyser beskrevet i
håndbok V712 [30], se figur 9-1. Det innebærer at prissatte og ikke-prissatte konsekvenser
sammenstilles og rangeres i en samfunnsøkonomisk analyse. Med bakgrunn i den
samfunnsøkonomiske analysen, vurderinger av andre samfunnsmessige virkninger og hvor godt de
ulike alternativene innfrir prosjektets mål, gis en anbefaling av hvilke eller hvilket alternativ som
ønskes videreført som kommunedelplan. Vurdering av måloppnåelse og anbefaling framgår i eget
notat [57].

Figur 9-1: Hovedgrep for konsekvensanalyse i håndbok V712 (2014)
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I henhold til fastsatt planprogram er det i tillegg til samfunnsøkonomisk analyse og vurdering av andre
samfunnsmessige virkninger redegjort for virkninger av en rekke andre beslutningsrelevante temaer,
se kapittel 9.9 Andre temaer. Dette er forhold som det av ulike årsaker er ønskelig å belyse, enten
som innspill til valg av tekniske løsninger, vurdering av måloppnåelse eller som ren informasjon.
Forholdet til overordnede rammer og føringer er omtalt i kapittel 4 Forutsetninger og føringer for
planleggingen og kapittel 5 Planstatus.
Eventuelle endringer i forhold til planprogrammet er omtalt under det respektive fagtema i kapitlene
under, og er i tillegg beskrevet nærmere i de respektive delutredninger/fagnotat.

9.3

0-alternativet (referansealternativet)

For å vurdere de prissatte og ikke-prissatte konsekvensene av et prosjekt (tiltak) sammenliknes
forventet tilstand etter gjennomføring av tiltaket med forventet tilstand uten at tiltaket er gjennomført
(0-alternativet). 0-alternativet er altså sammenligningsgrunnlaget som de ulike utbyggingsalternativene
skal måles opp mot. 0-alternativet er i fastsatt planprogram definert som dagens situasjon og en
forventet utvikling fram til 2026. Vedtatte arealplaner som har betydning for planen og som forventes å
kunne bli realisert innen 2026 (uavhengig av tiltaket) er medtatt i 0-alternativet. For vurdering av de
ikke-prissatte konsekvensene er forslag til ny reguleringsplan for fv.109 Råbekken-Alvim medtatt i 0alternativet, da denne planen forutsettes vedtatt før kommunedelplanen for nytt dobbeltspor på
strekningen Seut–Rolvsøy legges ut på offentlig ettersyn. I transportanalysen som danner grunnlaget
for vurdering av prissatte konsekvenser (nytte-kostnadsanalysen) er imidlertid utbyggingen av fv. 109
ikke inkludert, da dette vurderes å ha mindre betydning for dette temaet.
For andre samfunnsmessige virkninger (lokale og regionale virkninger, fordelingsvirkninger og
konsekvenser for byutvikling) og konsekvenser for øvrige beslutningsrelevante tema (trafikk, ROS
osv.) er utbyggingsalternativene vurdert opp mot hverandre, eller dagens situasjon.
Det vises til de enkelte delutredninger og fagnotater for nærmere redegjørelse av dette.

9.4

Eksisterende bane

I konsekvensvurderingene av tiltaket er det forutsatt at eksisterende bane nedlegges og at
eksisterende spor og sviller dermed fjernes. Med unntak av der eksisterende jernbanearealer tas i
bruk til ny jernbane eller utvidelse av rv. 110, er det ikke vurdert eller tatt stilling til hvilken type
arealbruk eksisterende jernbanearealer vil bli benyttet til i framtiden.

9.5

Prissatte konsekvenser

9.5.1 Metode for prissatte konsekvenser
Beregning av prissatte konsekvenser er utført i tråd med Statens vegvesens håndbok V712 [30] og
Jernbanedirektoratets SAGA [62].
Det er i utgangspunktet beregnet prissatte konsekvenser for hele strekningen Fredrikstad–Sarpsborg,
fordi det framstår som mest meningsfylt å basere analysen på at hele strekningen er utbygd. For å
kunne presentere et resultat for delstrekningene Seut–Kiæråsen og Kiæråsen–Rolvsøy er nytten
fordelt proporsjonalt med investeringene på delstrekningene.
I delutredningen sammenliknes nytte og kostnader ved de ulike alternativene for InterCity-utbygging
Seut–Rolvsøy og vegprosjektet for ny rv. 110 mellom Simo og St.Croix. Beslutningen om InterCityutbygging ble tatt i en tidligere fase, og det vises til konseptvalgutredningen for IC-strekningen Oslo–
Halden [6] for en analyse av samfunnsøkonomisk lønnsomhet. I delutredningen av prissatte
konsekvenser er fokuset på sammenlikning av alternativer, med henblikk på å bidra til
beslutningsgrunnlaget for valg av alternativ som videreføres som forslag til kommunedelplan.
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Analysen bygger direkte på transportmodellberegninger som er dokumentert i transportanalyse for
Seut-Rolvsøy [45]. Resultatene fra transportanalysen er lagt inn i nytteberegningsverktøyet EFFEKT,
og det er gjort supplerende beregninger for støy- og utslippskostnader samt restverdi for jernbanen.
Videre er det innhentet investeringskostnader fra kostnadsestimering av de ulike bane- og
vegalternativene.
9.5.2 Investeringskostnader
Det er estimert prosjektkostnader (inkludert usikkerhetsanalyse) for banealternativene som er utredet
for de to delstrekningene Seut–Kiæråsen med tilhørende vegalternativer og Kiæråsen–Rolvsøy.
Kostnader for jernbanetiltakene er estimert ved hjelp av Bane NORs kalkylestruktur og deretter en
usikkerhetsanalyse [63]. Kostnadsanslag for vegtiltakene er gjort etter Statens vegvesens
anslagmetode og er dokumentert i [64], [65] og [66]. Fordelingen mellom jernbanekalkylen og
veganslaget er basert på noen foreløpige forutsetninger, og endelig kostnadsfordeling mellom veg og
bane må avtales i det videre arbeidet.

Tabell 9-1: Investeringskostnader Seut–Kiæråsen. Forventet kostnad, millioner 2018-kroner
2a + 1
6b + 1
6b + 2
6b + 3
Investeringskostnad veg ekskl. mva.
3 244
3 242
2 622
2 547
Investeringskostnad bane ekskl. mva.
7 022
6 346
6 180
6 138
Sum
10 266
9 588
8 802
8 686
Sum omregnet til nåverdi 2026
12 069
11 272
10 348
10 211

Tabell 9-2: Investeringskostnader for rv. 110 Simo-St. Croix inkl. mva. Forventet kostnad,
millioner 2018-kroner
Alternativ
2a + 1
6b + 1
6b + 2
6b + 3
Investeringskostnad veg inkl. mva
3 943
3 942
3 188
3 095
Tabell 9-3: Investeringskostnader Kiæråsen–Rolvsøy. Forventet kostnad, millioner 2018-kroner
Kostnadsestimatet er basert på en løsning der banealternativene er kombinert med alternativ
2a på delstrekning Seut-Kiæråsen. Valg av alternativ mellom Kiæråsen og Rolvsøy er
uavhengig av valg av banealternativ mellom Seut og Kiæråsen
2a
4a
Investeringskostnad bane ekskl. mva
3 958
3 518
Tabell 9-1 viser forventede kostnader ved jernbane- og vegtiltakene for Seut–Kiæråsen. I tabell 9-2 er
kostnaden for vegtiltakene presentert inklusive merverdiavgift, da dette er vanlig praksis i vegsektoren.
I den samfunnsøkonomiske analysen skal mva. ikke være med.
For delstrekning 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.
Tabell 9-3 viser forventede kostnader ved jernbanetiltaket for Kiæråsen–Rolvsøy. Alternativ 4a er
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 av
forberedende arbeider (midlertidig vegomlegginger og konstruksjoner, etablering av riggområde mm)
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.
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Kostnader for rigg, drift og grunnerverv har også stor usikkerhet.
Vegalternativ 1 er dyrere enn vegalternativ 2 og 3 fordi fjelltunnelen under Brattliparken er lengre enn
tunnelalternativene under St. Hansfjellet. Dessuten medfører alternativ 1 betongtunnel mellom
Frydenbergfjellet og Brattliparken.
9.5.3 Nytte/kostnadsanalyse
Det er beregnet nytte og kostnader ved InterCity-utbygging Seut–Rolvsøy og vegprosjektet for ny rv.
110 mellom Simo og St.Croix i delutredning for prissatte konsekvenser [44].
De prissatte konsekvensene er utredet i samsvar med kravene i fastsatt planprogram, men med en
enklere framstilling av beslutningsrelevante resultater for delstrekningen Kiæråsen–Rolvsøy.
Siden rutetabellen er den samme i alle jernbanealternativene, vil nytten for trafikantene og
operatørene på jernbanen være den samme i alternativene. For delstrekninger hvor tiltaket kun består
av jernbaneutbygging, vil anbefalt alternativ basert på prissatte konsekvenser derfor være alternativet
med lavest kostnad. Dette er tilfelle på delstrekningen Kiæråsen–Rolvsøy. Det er en marginal forskjell
i reisetid for banealternativene mellom Kiæråsen og Rolvsøy, men forskjellene er for små til å ha
betydning for beregning av nytten av tiltaket. Det er kun kostnadene som skiller mellom alternativene,
og det er derfor valgt å kun vise investeringskostnadene i sammenstillingstabellen. På delstrekningen
Seut–Kiæråsen består tiltaket av både jernbane- og vegutbygging, og her legges en analyse av nytte
og kostnader til grunn for rangering av alternativene for prissatte konsekvenser.
Seut–Kiæråsen
Trafikantnytten omfatter både bilreiser, kollektivreiser, gang og sykkel, og inkluderer spart reisetid,
ventetid, reise til og fra holdeplass/stasjon, bompenger og billettkostnader, samt helsegevinst av økt
gange og sykling. Alle alternativer gir økt trafikantnytte. Nytten er litt lavere i vegalternativ 2 og 3, noe
som hovedsakelig skyldes at helsegevinsten av gange og sykling er litt høyere i vegalternativ 1.
Operatørnytten omfatter kollektivselskapenes billettinntekter og driftskostnader. Samlet operatørnytte
er positiv og nokså lik i alternativene. Vegalternativ 2 og 3 kommer litt bedre ut på grunn av noen flere
bussreiser (litt høyere billettinntekter) enn i vegalternativ 1.
Offentlig nytte utenom investeringskostnader består av drifts- og vedlikeholdskostnader på veg- og
jernbaneinfrastrukturen samt endringer i skatte- og avgiftsinngang på grunn av drivstoffavgifter for
vegtrafikken, På jernbanen er det ikke beregnet noen forskjell mellom alternativene når det gjelder
vedlikeholdskostnader, På veg er det noe mer kjøretøykilometer i vegalternativ 2 og 3 som bidrar til
både litt mer infrastrukturslitasje og høyere skatte- og avgiftsinngang. I alle alternativer dempes skatteog avgiftsinngangen noe av at flere enn før vil reise med tog framfor bil, men nettoeffekten er en klar
økning.
Nytten for samfunnet for øvrig består av ulykkes-, støy-, klima- og lokale utslippskostnader. I alle
alternativer blir det en besparelse i støykostnader, og mest i alternativ 6b + 1. Ulykkes-, klima- og
lokale utslippskostnader øker alle på grunn av økning i antall kjørte kilometer – mest i alternativ 6b + 2
og 6b + 3. Samlet kommer 6b +1 best ut når det gjelder nytte for samfunnet for øvrig.
Skattekostnad er beregnet som 20 prosent av investeringskostnaden og de andre virkningene på
offentlig nytte. I tråd med SAGA og Håndbok V712 er det regnet en restverdi av jernbanetiltakene i 35
år utover analyseperioden på 40 år, mens det ikke regnes restverdi for vegtiltakene.
Netto nytte framkommer som summen av alle de nevnte nytte- og kostnadselementene. Nettonytten
er beregnet til å være negativ i alle alternativene. Det er flere forhold som kan bidra til å gi høyere
nytte enn beregnet for alle alternativer. Det ses her kun på nytten av en utbyggingsetappe, og det
fanges da ikke opp all nytte for denne delstrekningen i en situasjon hvor hele InterCity-utbyggingen er
fullført. Videre er det ikke tatt hensyn til at byutvikling nær stasjonen kan gi flere reisende. I denne
sammenheng er det sammenlikning mellom alternativene som er beslutningsrelevant. Det er derfor
vilkårlig valgt å sette alternativ 2a + 1 som en referanse, og presentere utfallet for de øvrige
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alternativene i forhold til dette. Hovedresultater for Seut–Kiæråsen er oppsummert i tabell 9-4. Positivt
fortegn innebærer en forbedring sammenliknet med 2a + 1, mens negativt fortegn innebærer en
forverring. Det vil for eksempel si at positive tall for investeringskostnad betyr at investeringen er
lavere enn i 2a + 1 (redusert kostnad er positivt).
Tabell 9-4: Sammenlikning av prissatte konsekvenser mot alternativ 2a + 1, Seut–Kiæråsen
(mill. 2018-kr, nåverdi 2026)
2a+1
6b+1
6b+2
6b+3
Trafikantnytte
-50
-50
Operatørnytte
14
14
Offentlig nytte
154
154
Nytte for samfunnet for øvrig
16
-222
-238
Skattekostnad brutto nytte
31
31
Restverdi
77
89
93
Brutto nytte
94
16
3
Investeringskostnad
797
1721
1858
Skattekostnad investeringer
159
344
372
Netto nytte
1050
2081
2233
Rangering
4
3
2
1
Alternativ 6b + 3 kommer best ut i denne analysen. Alternativet har ikke noe særlig bedre brutto nytte
enn det dårligste alternativet, 2a + 1, og dårligere brutto nytte enn de øvrige alternativene. Det som
gjør at 6b + 3 likevel får best netto nytte er at det har lavere investeringskostnader. Man kan altså
oppnå bedre nytte for samfunnet ved å øke investeringene og velge et annet alternativ, men
nytteøkningene blir ikke store nok til å veie opp for de økte investeringene.
Hovedforskjellen mellom alternativene ligger i investeringskostnadene. Det er relativt små forskjeller i
nytte. Ser man nærmere på forskjellene i nytte, er de viktigste forskjellene at 6b + 2 og 6b + 3 er
dårligere på miljø- og ulykkeskostnader enn 2a + 1 og 6b + 1, men dette veies til dels opp av
avgiftsinngangen til det offentlige.
Følsomhetsanalyser viser at relativt små endringer i investeringskostnader og vekst i reiser kan endre
rangeringsrekkefølge slik at 6b + 2 blir beste alternativ. At jernbanealternativ 6b med enten
vegalternativ 2 eller 3 framstår som best, er et robust resultat.
Kiæråsen–Rolvsøy
For Kiæråsen–Rolvsøy er investeringskostnadene vist i tabell 9-3. Vurdert ut fra dette kommer
alternativ 4a best ut på denne delstrekningen, da dette alternativet har lavest investeringskostnad.
Det vises til delutredning for prissatte konsekvenser som redegjør nærmere for metodikk,
beregningsopplegg og resultater for nytte [44].

9.5.4 Støy
Konsekvenser for støy er en miljøkostnad som vurderes som del av de prissatte konsekvensene. Det
er kartlagt støysoner og beregnet antall bygninger med støyfølsomt bruksformål som har lydnivå på
fasade over angitte grenseverdier iht. retningslinje for behandling av støy T-1442/2016 [41].
Beregningene er gjort for alle bane- og vegalternativer, og både for uskjermet og skjermet situasjon.
For beregning av støy i fremtidig situasjon er trafikk på bane basert på tilbudskonsept T2031IC i
InterCity-prosjektets konseptdokument [13], mens vegtrafikk er basert på prognoser fra regional
transportmodell for år 2050 [45].
Støy fra bane
Fra Seut og innover mot St. Hansfjellet går banen i tilnærmet samme trasé som dagens bane og
støybelastningen for de ulike jernbanealternativene er forholdsvis lik. Høyere hastighet lengst i nord
ved starten av strekningen mot Seut vil gi større belastning, men hastigheten settes ned inn mot
stasjonen og vil dermed begrense støybelastningen.
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Inne ved Grønli stasjon er det noe høydeforskjell og forskyvning mellom alternativ 6b og 2a. Dette får
imidlertid begrenset betydning siden sporet ligger delvis dekket av et lokk over stasjonsområdet.
Sammenlignet med 0-alternativet vil støybelastningen reduseres betydelig uavhengig av hvilket
alternativ som velges, dette fordi banen går inn i Kiæråsen tunnel i stedet for sørover mot dagens
Fredrikstad stasjon.
På delstrekning Kiæråsen-Rolvsøy vil begge de nye alternative jernbanetraséene der de ikke ligger i
tunnel, dels gå gjennom områder der bebyggelse med støyfølsomt bruksformål, primært boliger, ligger
tett inn mot jernbanen. I tillegg er terrenget slik at støysoner brer seg godt utover omgivelsene. Det er
derfor et stort antall boliger som får overskridelser av anbefalte grenseverdier. I uskjermet situasjon gir
begge alternativene et noe høyere antall bygninger med støyfølsomt bruksformål med lydnivå over
grenseverdier i T-1442 enn i referansesituasjonen. Årsaken til dette skyldes økt trafikk,
hastighetsøkning og heving av trasé. I skjermet situasjon gir alternativene i størrelsesorden likt eller så
vidt noe lavere antall enn i referansesituasjonen.
Tabell 9-5: Opptelling av antall bygninger med støyfølsomt bruksformål i gul og rød sone for
ulike alternativer med og uten skjerming/tiltak (+T). Grenseverdi for støy fra veg og støy fra
bane er ulik. Kolonner for begge angir antall bygg som har støy fra veg som overskrider
grenseverdi for veg og i tillegg støy fra jernbane som overskrider grenseverdi for bane, [41]
Område

Alternativ

Gul sone
Veg

Seut–
Kiæråsen

Kiæråsen
–Rolvsøy

Bane

Rød sone
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+T

150

60

183

35

0

35

6b+2+T

185

64

213

43

0

43

6b+3+T

197

64

224

43

0

43

2a+1+T

156

71

194

34

1

34

0

201

20

2a

220

53

4a

229

37

2a+T

205

26

4a+T

216

3

Støy fra veg
Støymessig er det begrenset forskjell mellom de ulike vegalternativene, men vegalternativ 1 gir mindre
støybelastning enn de andre fordi rv. 110 går i tunnel under Brattliparken. Vegalternativ 2 og 3 gir

InterCity-prosjektet
Østfoldbanen

Planbeskrivelse med
konsekvensutredning
Kommunedelplan for dobbeltspor
Seut–Rolvsøy og rv. 110 Simo–St.
Croix

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

111 av 151
ICP-16-A-25250
05A
16.05.2019

større belastning mot stasjonsområdet på Grønli samt øvrige sentrumsområder som planlegges
utviklet. I dette området blir støybelastningen stor, og det må tas hensyn til dette i videre planlegging
av tiltaket.
Støytiltak
Nye traséer for veg og bane gir et betydelig antall bygninger med støyfølsomt bruksformål med
overskridelser av anbefalte grenseverdier i T-1442 på uteoppholdsareal og utenfor vindu til rom med
støyfølsom bruk. Det er derfor gitt overordnede forslag til støyskjermer som kan etableres langs deler
av traséene for å redusere støybelastningen fra jernbane og veg. I videre planlegging og detaljering av
prosjektet er det behov for å gjøre optimalisering av foreslåtte skjermingstiltak. I denne fasen vil også
lokale støyskjermingstiltak vurderes.
9.5.5 Luftforurensning
Konsekvenser for luftforurensning er en miljøkostnad som vurderes som del av de prissatte
konsekvensene. Det er gjennomført en vurdering av luftkvaliteten for Intercityprosjektet i Fredrikstad
[46]. I vurderingen av hvordan utslippene fra vegtrafikk påvirker planområdet, har beregninger for
svevestøv (PM10) blitt gjennomført ved bruk av spredningsmodellen AERMOD. Spredningsresultatene
er presentert på kart og viser konsentrasjonene av svevestøv (PM10) i samsvar med retningslinjene for
behandling av luftkvalitet i arealplanlegging, T-1520/2012 [50].

Figur 9-2: Framskrevet situasjon 2050 "Referanse", som viser spredningsforløpet av
svevestøv, 8.høyeste døgnmiddel
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Figur 9-3: Framskrevet situasjon 2050 "Bane & veialternativ 2", som viser spredningsforløpet
av svevestøv (PM10), 8.høyeste døgnmiddel [46]
Resultatene viser at alle alternativene tilfredsstiller grensene for luftkvalitet i framskrevet situasjon for
2028 og 2050 ved bygningspunkter. Gul sone forekommer på begrensede områder kun ved enkelte
krysninger og tunnelmunninger. Luftforurensningsberegningene viser at vegalternativ 2 har størst
påvirkning på luftkvaliteten (dvs. berører flere bygg med luftfølsomt bruksformål som bolig, skole osv.)
av alle alternativene for både 2028 og 2050.

9.5.6 Vibrasjoner og strukturlyd
Det er gjort beregninger av vibrasjoner og strukturlyd på et overordnet nivå for jernbanen på
strekningen Seut-Rolvsøy [38]. Vibrasjoner fra vegtrafikk gir erfaringsmessig et akseptabelt
vibrasjons- eller strukturlydnivå, og er derfor ikke beregnet. Resultatet av beregningene for jernbane
viser at deler av strekningen kan ha behov for tiltak. Stabilisering av løsmasser under spor er antatt å
gi god reduksjon av utbredelse av vibrasjoner. For spor på fjell i dagen, og i tunneler, kan det være
aktuelt med tiltak for å redusere overføring til grunn og fundamenter i utsatte bygninger slik at det
oppnås tilfredsstillende strukturlydnivåer. Detaljert gjennomgang av behov og dimensjonering av
faktiske tiltak gjøres i senere fase i prosjektet.

9.6

Ikke-prissatte konsekvenser

De ikke-prissatte konsekvensene omfatter hovedtemaene landskapsbilde, nærmiljø og friluftsliv,
kulturmiljø, naturmiljø og naturressurser. Inndelingen er basert på Statens vegvesens håndbok V712.
For hvert av disse deltemaene foreligger det en egen fagrapport med mer detaljerte beskrivelser,
vurderinger og analyser, se [32], [33], [34], [35] og [36].
9.6.1 Metode for ikke-prissatte konsekvenser
De ikke-prissatte temaene vurderes i tre hovedtrinn.
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Verdi: Basert på tilgjengelig kunnskap defineres influensområdet, dvs. hvilket område som blir påvirket
av tiltaket, som deretter inndeles i mindre delområder. Delområdene verdivurderes på en femdelt
skala fra liten til stor verdi.
Omfang: Deretter vurderes det hvordan tiltaket påvirker de berørte delområdene. Omfanget skal
vurderes i forhold til referansesituasjonen (0-alternativet) etter en femdelt skala fra stort negativt til
stort positivt omfang, se figur 9-4.

Figur 9-4: Skala for omfang og grad av påvirkning.
Hentet fra håndbok V712 (figur 6-4) [30]
Konsekvens: Konsekvensen for delområdet framkommer ved å sammenstille verdien av et område
med omfanget av inngrepet og angis på en ni-delt skala fra meget stor positiv konsekvens (+ + + +) til
meget stor negativ konsekvens (– – – –), se figur 9-5.

Figur 9-5: Konsekvensvifta. Konsekvensgraden
finnes ved sammenstilling av verdi og omfang.
Hentet fra håndbok V712 (figur 6-5) [30]
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Til slutt skal det redegjøres for den samlede konsekvensen av hvert alternativ, alternativene skal
rangeres, beslutningsrelevant usikkerhet skal kommenteres og evt. avbøtende tiltak skal foreslås. I
rangeringen er ikke 0-alternativet tatt med fordi tiltaket allerede er vedtatt utbygget.

9.6.2

Landskapsbilde

Seut–Kiæråsen
Mellom Seut og Grønli berører alternativene delområder med ulik verdi. De største landskapsmessige
verdiene er knyttet til Brattliparken med stor verdi.
I alternativ 2a + 1 berøres ikke Trosvik gård og Vestre gravlund direkte, men tiltakets dimensjoner og
nærføringen vil ha negative virkninger for landskapsbilde. Kryssområdet med Veumveien vil kunne
tilpasses landskapet. Det vurderes som positivt at tiltaket følger eksisterende strukturer og linjer i
landskapet. Tiltaket vil ha visuelt negative virkninger sett fra boligområdene nærmest veg og jernbane
samt fra St. Hansfjellet. Fjernvirkningen vil imidlertid være begrenset av terreng, bebyggelse og
vegetasjon. Ved Grønli vil tiltaket gi området en visuell oppgradering. Nytt stasjonsområde, omlegging
av rv. 110 i tunnel under Brattliparken og etablering av ny gatestruktur vil transformere eksisterende
byområde. Den landskapsmessige sammenhengen med omgivelsene vil bli bedre, og Glemmen kirke
som landemerke vil forsterkes. Tiltaket vil være positivt for utsikten fra Brattliparken.
Alternativ 2a + 1 vurderes å ha liten positiv konsekvens.
Alternativ 6b + 1 er relativt lik alternativ 2a + 1 og har de samme konsekvensene som beskrevet for 2a
+ 1 over. De største forskjellene mellom alternativene er ved knutepunktet på Grønli. Banen ligger ca.
2 meter lavere og ca. 25 meter lengre mot nord. Fra Veumveien til St. Hansfjellet medfører alternativet
noe større terrenginngrep sammenlignet med 2a + 1. Omlegging av Traraveien vil medføre at det
gamle herredshuset vil gå tapt. For øvrig vurderes 6b + 1 å ha de samme positive virkningene for
Grønli som 2a + 1.
Alternativ 6b + 2 er lik alternativ 6b + 1 på strekningen Seut-Veumveien. Alternativet vil danne en
bredere visuell barriere og har større negative virkninger mellom Veumveien og St. Hansfjellet
sammenlignet med 6b + 1 og 2a + 1. I stasjonsområdet er det positivt med visuell oppgradering og ny
gate- og vegstruktur. De største negative konsekvensene er knyttet til at rv. 110, sammen med
jernbanelinjen, vil danne en bredere barriere i bylandskapet enn i alternativ 2a + 1 og 6b + 1. Dette gir
noe mindre mulighet for å skape sammenhengende bystruktur. Det vurderes som positivt at
Brattliparken og bebyggelsen på øst- og vestsiden av parken ikke berøres. Alternativ 6b + 2 vurderes
å ha ubetydelig til liten positiv konsekvens.
Alternativ 6b + 3 er også lik som beskrevet for alternativ 6b + 1 mellom Seut og Veumveien. I
alternativ 6b + 3 går rv. 110 i dagen forbi hele stasjonsområde, og kollektivgata krysser rv. 110 i plan.
Som for de andre alternativene er det positivt med en visuell oppgradering og ny gate- og vegstruktur i
stasjonsområdet. Jernbanelinjen sammen med rv. 110 vil danne en bred infrastrukturkorridor gjennom
Trara og Grønli, og dette vil ha negative virkninger for bystrukturen sammenlignet med de andre
alternativene. Ulike terrengnivåer til rv. 110 og åpning ned mot plattformene, gjør at området ikke blir
et visuelt sammenhengende byrom. Opplevelsen av bylandskapet vil bli mer oppstykket sammenlignet
med de andre alternativene. Som i alternativ 6b + 2 vurderes det som positivt at Brattliparken og
bebyggelsen på øst- og vestsiden av parken ikke berøres. Alternativ 6b + 3 vurderes å ha ubetydelig
konsekvens.
Av de to variantene av utforming av gangvegsystemet ved St. Croix vurderes alternativet der gang- og
sykkelvegene ledes under rundkjøringen som det beste for bybilde.
I alle alternativene vil reiseopplevelsen sett fra toget være som dagens fra Seut til St. Hansfjellet, men
noe dårligere der banen ligger i tunnel gjennom Grønli. Ny stasjon vil være betydelig bedre enn
dagens situasjon. I tillegg vil oppgradering av visuelle kvaliteter gjøre det lettere å orientere seg.
Tiltaket vil gi en betydelig mer positiv reiseopplevelse.
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Oppsummert er de største forskjellene mellom alternativene ved knutepunktet på Grønli.
Konsekvensene for Grønli og Trara er vektlagt siden det påvirker sentrumsområdet i Fredrikstad.
Alternativ 2a + 1 har positive konsekvenser ved Trara og Grønli og rangeres som nr. 1. Alternativet
vurderes som det beste for bybilde/landskapsbilde.
Alternativ 6b + 1 rangeres som nr. 2 og som det nest beste på grunn av at banealternativ 6b har noe
større terrenginngrep enn banealternativ 2a mellom Veumveien og St. Hansfjellet og på Grønli.
Alternativ 6b + 2 rangeres som nr. 3 på grunn av negative virkninger av å føre rv. 110 delvis i dagen
ved Trara og Grønli.
Alternativ 6b + 3 rangeres som nr. 4 og det dårligste for landskapsbilde på grunn av de negative
virkningene av å føre rv. 110 i dagen gjennom Trara og Grønli.

Tabell 9-6: Samlet konsekvens og rangering for alternativene i område Seut–Kiæråsen for
temaet landskapsbilde
Alternativ 2a + 1
Samlet konsekvens
Rangering

Alternativ 6b + 1

Liten positiv (+)

Liten positiv (+)

1

2

Alternativ 6b + 2

Alternativ 6b + 3

Ubetydelig til liten
positiv (0/+)
3

Ubetydelig (0)
4

Kiæråsen–Rolvsøy
Mellom Kiæråsen og Rolvsøy berører alternativene delområder med ulik verdi. De største
landskapsmessige verdiene er knyttet til Kirkeberget med stor verdi og Kiæråsen og Råbekken som
begge har middels til stor verdi.
Alternativ 2a vil ha negative virkninger for boligområde ved Lisleby der ny jernbanelinje medfører at
flere boliger må fjernes. Dette påvirker kvartalsstrukturen i boligområdet og de visuelle kvalitetene i
landskapet. Terrenginngrepene rundt jernbanelinjen kan til en viss grad i istandsettes, men tiltaket vil
danne en visuell barriere i boligområdet. Kirkeberget berøres ikke direkte av 2a, og tiltaket vil i liten
grad kunne sees fra østsiden av parken rundt kirken. Fra Nøkleby til Råbekken, samt ved Omberg og
Haug, vil alternativet kunne tilpasses landskapet siden banen stort sett ligger på terreng og følger
dagens jernbanetrase. I søndre del av Kiæråsen medfører alternativet inngrep som har små negative
konsekvenser for landskapsbildet. Reiseopplevelsen vil være dårligere enn dagens der ny bane ligger
i tunnel gjennom Kiæråsen. Etter tunnelen ved Lisleby vil reiseopplevelsen være omtrent som dagens
fram til Rolvsøy. Samlet sett vurderes 2a å ha liten negativ konsekvens.
Alternativ 4a går i tunnel under Kiæråsen og berører ikke Lisleby og Nøklebyområdet, men tiltaket vil
berøre delområder nordøst for Gamle Glemmen kirke. Alternativet har negative virkninger for de
østlige delene av parkanlegget rundt Gamle Glemmen kirke og fra Kirkeveien, men eksisterende
vegetasjon og revegetering i en sone rundt tiltaket kan dempe synligheten. Alternativet har noen
negative virkninger for den sørlige delen av boligområde ved Råkollen. Fra resten av delområdet vil
tiltaket så å si ikke være synlig og derfor ha ubetydelige virkninger. Alternativet berører ikke direkte
verdiene i disse delområdene, men utsikten vil fra enkelte steder bli dårligere sammenlignet med
dagens situasjon. Viadukten vil virke visuelt forstyrrende ved kryssingen av Råbekken. Gjennom
næringsområdet vil den 10 meter høye og over 900 meter lange viadukten være dominerende og godt
synlig i landskapet. Flere store næringsbygg vil bli fjernet, men dette har liten virkning for landskapet.
Tiltaket vil være dårlig tilpasset omgivelsene.
Nord for viadukten ligger banen omtrent på eksisterende terreng, og her kan ny jernbane tilpasses
landskapet. Tiltaket vil ha nærvirkning fra bebyggelsen som ligger inntil banen og vil påvirke
boligområdet. Støyskjerming vil begrense synligheten av banen, men samtidig forsterke jernbanelinjen
som visuell barriere. Fra bebyggelsen ved Hauge og Omberg vil tiltaket være synlig i en avstand på 4500 meter, men vil være et underordnet element i landskapet. I tillegg vil hevingen av eksisterende
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kraftlinje over ny jernbanebru bli svært synlig og vil ha negative virkninger for landskapsbildet.
Reiseopplevelsen vil være dårligere enn dagens for tunnelstrekningen gjennom Kiæråsen, men bedre
enn dagens mellom Kirkeberget og Rolvsøy der banen går på viadukt. Samlet sett vurderes 4a å ha
liten til middels negativ konsekvens.
Massedeponi i Kiæråsen med istandsetting av steinbruddet vil kunne ha positive virkninger for
landskapsbildet. Grunnen til dette er at terrengformen reetableres og silhuetten til Kiæråsen
gjenopprettes. Utsikten mot Kiæråsen fra østsiden av Glomma vil bli bedre enn i dag. Konsekvenser
for deponiet er likt for begge alternativene.
Oppsummert er de største forskjellene mellom alternativene ved Lisleby og Kirkeberget.
Alternativ 2a har negative konsekvenser ved Lisleby, men minst negative konsekvenser for
Kirkeberget og for boligområde ved Råkollen. Det er best tilpasset landskapet mellom Råbekken og til
slutten av strekingen ved Rolvsøy. Alternativ 2a rangeres som nr. 1 og vurderes som det beste for
landskapsbilde.
Alternativ 4a rangeres som nr. 2 og som det dårligste på grunn av at banealternativ 4a har større
negative virkninger for Kirkeberget, for boligområdet Råkollen og for landskapet fra Råbekken og til
slutten av strekningen ved Rolvsøy.

Tabell 9-7: Samlet konsekvens og rangering for alternativene i område Kiæråsen–Rolvsøy for
temaet landskapsbilde

Samlet konsekvens
Rangering

9.6.3

Alternativ 2a

Alternativ 4a

Liten negativ (–)
1

Liten til middels negativ (–/– –)
2

Kulturmiljø

Seut–Kiæråsen
Nytt dobbeltspor og utvidelse av rv. 110 til firefelts veg innebærer store arealinngrep i Fredrikstad
byområde. På denne delstrekningen er det i hovedsak ved etableringen av ny stasjon på Grønli som
de store negative konsekvensene oppstår. Andre kulturmiljøer innenfor delstrekningen utsettes for
mindre inngrep ved utvidelse av bane og veg.
Når det gjelder Trosvik vil samtlige kombinasjoner av jernbane og veg komme i konflikt med store
kulturhistoriske verdier når nytt dobbeltspor legges på jordet nedenfor Trosvik. Ny gang- og sykkelveg
vil innebære mulig konflikt med en av de historiske inskripsjonene til Cicignon i fjellet. Utformingen av
tiltaket der er for øvrig likt for alle kombinasjoner.
Når det gjelder etablering av nytt stasjonsanlegg ved Grønli, vil alle fire alternativer innebære store
negative konsekvenser for temaet kulturmiljø. Det kulturhistoriske bygningsmiljøet vest for St.
Hansfjellet ved Frydenberg vil også utsettes for omfattende riving. Enkelte kulturhistoriske bygninger
som bevares i et alternativ, men ikke det andre, gir ikke utslag på omfangs- og konsekvensvurdering.
Det er imidlertid mulig å nyansere konsekvensene gjennom en nøye vurdering av rammene som er
forutsatt i anleggsgjennomføringsrapporten [28].
Bakgrunnen for rangeringen bygger på forskjeller i antallet kulturhistoriske bygninger som blir berørt:
Alternativ 2a + 1 og alternativ 6b + 1 innebærer omlegging av rv. 110. Dette medfører store
arealbeslag i eksisterende bebyggelse og riving av et kulturhistorisk bygningsmiljø vest for
Brattliparken. Innenfor Frydenberg kulturmiljø medfører alternativene riving av flere SEFRAKregistrerte bygninger, hhv. 12 stk. i alternativ 2a + 1 og 14 stk. i alternativ 6b + 1.
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På Grønli og i området Glemmen-Trara-Grønli vil nytt stasjonsanlegg inklusive omlegging av veger
innebære riving av totalt 16 SEFRAK-registrerte bygninger for alternativ 2a + 1 og 17 SEFRAKregistrerte bygninger for alternativ 6b + 1. Begge alternativene medfører riving av i alt 15 bygninger
mellom Traraveien og Grønliveien som er utpekt som verneverdige i kommuneplanens arealdel.
Alternativ 2a + 1 bevarer «herredshuset» hvilket ses som positivt.
I alternativ 6b + 2 og 6b + 3 legges ny rv. 110 i samme korridor som nytt dobbeltspor og dermed
reduseres de negative konsekvensene til dette avgrensede område. Innenfor Frydenberg kulturmiljø
medfører begge alternativene riving av 9 SEFRAK-registrerte bygninger.
På Grønli og i området Glemmen-Trara-Grønli vil nytt stasjonsanlegg inklusive omlegging av veger
innebære riving av 15 SEFRAK-registrerte bygninger for både alternativ 6b + 2 og 6b + 3. Også disse
alternativene medfører riving av i alt 15 bygninger mellom Traraveien og Grønliveien som er utpekt
som verneverdige i kommuneplanens arealdel. Begge alternativene innebærer at bebyggelsen i gata
Fremskridt bevares, hvilket ses som positivt.
Konklusjonen er at alternativ 6b + 3 og alternativ 6b + 2 rangeres som de beste for tema kulturmiljø.
De som kommer dårligst ut er alternativ 2a + 1 og alternativ 6b + 1 fordi de river flest bygninger med
kulturhistorisk verdi. Alternativ 2a + 1 er bedre enn 6b + 1 da det bevarer flest kulturhistoriske
bygninger og bevarer «herredshuset».
Tabell 9-8: Samlet konsekvens og rangering for alternativene i område Seut–Kiæråsen for
temaet kulturmiljø

Samlet konsekvens
Rangering

Alternativ 2a + 1

Alternativ 6b + 1

Alternativ 6b + 2

Alternativ 6b + 3

Stor negativ (– – –)
2

Stor negativ (– – –)
3

Stor negativ (– – –)
1

Stor negativ (– – –)
1

Kiæråsen–Rolvsøy
Delstrekningen omfatter to alternativer som på ulike måter påvirker kulturmiljøene. De største verdiene
og konsekvensene knyttes til kulturmiljøene Lisleby, Hauge og Glemmen kirkested, der den sistnevnte
har stor kulturhistorisk verdi.
Alternativ 2a vil komme i konflikt med et kulturhistorisk bygningsmiljø i Lisleby. Nytt dobbeltspor vil
innebære riving av flere kulturhistoriske bygninger (i alt 20 st. SEFRAK-registrerte bygninger) og bidra
til en barrierevirkning som vil redusere den historiske lesbarheten av kulturmiljøet. På Hauge vil et
planlagt riggområde komme i konflikt med de automatisk fredete kulturminnene som fører til middels
negative konsekvenser.
Alternativ 4a innebærer et tunnelpåhugg rett nord for kirkeberget. Dette er problematisk både med
hensyn til nær- og fjernvirkning siden kirken er liten, og opplevelsen av miljøet lett kan forringes.
Samtidig er området i nord allerede utbygget. Et tunnelpåhugg får derfor ingen alvorlige konsekvenser
med hensyn til fjernvirkning. Når det gjelder nærvirkning vil et tunnelpåhugg innebære et arealbeslag
langs kirkebakken. Forutsatt at eksisterende vegetasjon bevares, vil plassen hvor kirken er etablert
imidlertid fortsatt oppfattes som et skjermet område, avsondret med vegetasjon og skoglunder fra
omkringliggende moderne bebyggelse. Samlet sett har alternativet liten-til-middels negativ
konsekvens.
Det planlagte deponiet i Kiæråsen har ingen konsekvens for kulturmiljø.
Konklusjonen er at alternativ 4a rangeres som det mest fordelaktige for tema kulturmiljø. Alternativ 2a
rangeres som dårligst i og med at det innebærer direkte tap av kulturhistoriske verdier.
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Tabell 9-9: Samlet konsekvens og rangering for alternativene i område Kiæråsen–Rolvsøy for
temaet kulturmiljø
Alternativ 2a
Samlet konsekvens
Rangering

Alternativ 4a

Middels negativ (– –)
2

Liten til middels negativ (–/– –)
1

9.6.4 Nærmiljø og friluftsliv
I alt 24 delområder er kartlagt og verdivurdert. De største verdiene er knyttet til boligområder, viktige
møteplasser ute, særlig de for barn og unge, friluftsområder og tilknytning til disse i tillegg til veg- og
stinett for gående og syklende, særlig i forbindelse med skoleveg og arbeidsreiser. Hvilke
registreringskategorier i verdivurderingen som tillegges størst vekt i hvert enkelt delområde avhenger
av kvaliteten på disse og på omfangsgraden.
Seut–Kiæråsen
Alle alternativer gir ny stasjon på Grønli, med større nærhet til dagens sentrum, og som vil muliggjøre
utvikling av et nytt byområde i arealene rundt ny stasjon. Ny stasjon vil også representere en ny viktig
møteplass i Fredrikstad sentrum.
Innenfor delstrekningen Seut–Kiæråsen vil alle alternativer gi varig inngrep i bo- og uteområder.
Inngrepene er størst mellom krysset rv. 110, Veumveien/Holmegata i vest og Grønli og Glemmen i
øst. Dette området består av forholdsvis tett eldre bebyggelse med god oppholds- og bruksintensitet.
Alle alternativene gir inngrep i Merkurbanen, Fredrik ll vgs., skateparken på Steffensjordet og
nærføring til Trara skole og Glemmen videregående skole både i anleggsfase og permanent situasjon.
I vurderingen er det lagt til grunn at Fredrik II vgs. skal flyttes i henhold til kommunens planer.
Alle alternativene vil gi en mer oversiktlig løsning for gående og syklende i områdene rundt ny stasjon
på Grønli, og dermed bedre koblinger på tvers og langs rv. 110 og jernbanen, mellom byen i sør,
barneskolen på Trara, boligområdene rundt og markaområdene i nord.
For delstrekningen mellom Seut og Kiæråsen er det alternativene 2a + 1, 6b + 1 og 6b + 2 som
kommer best ut. Disse alternativene rangeres likt, mens alternativ 6b + 3 rangeres som nr. 2. Årsaken
til at 6b + 3 kommer noe dårligere ut er begrunnet i en noe mer belastet støysituasjon rundt Trara
skole og ved Grønli. Alternativet innebærer videre at ny riksveg vil bli liggende mer åpent på Grønli,
noe som gir mindre rom for arealer til opphold og gir færre krysningspunkter for myke trafikanter.

Tabell 9-10: Samlet konsekvens og rangering for alternativene i område Seut–Kiæråsen for
temaet nærmiljø og friluftsliv
Alternativ 2a + 1
Samlet konsekvens
Rangering

Ubetydelig til liten
positiv (0/+)
1

Alternativ 6b + 1
Ubetydelig til liten
positiv (0/+)
1

Alternativ 6b + 2
Ubetydelig til liten
positiv (0/+)
1

Alternativ 6b + 3
Ubetydelig (0)
2

Kiæråsen–Rolvsøy
Alternativ 4a rangeres her som det beste alternativet. Hovedårsaken til dette er den store negative
påvirkningen alternativ 2a har på boområdene på Lisleby, barrierevirkning og kryssingen ved
«Snippen». Det er også vektlagt en positiv effekt av at trafikken fra dagens jernbane og
jernbaneteknisk anlegg fjernes. Denne effekten er størst med alternativ 4a.
Det planlagte deponiet i Kiæråsen har ingen konsekvens for nærmiljø og friluftsliv.
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Tabell 9-11: Samlet konsekvens og rangering for alternativene i område Kiæråsen–Rolvsøy for
temaet nærmiljø og friluftsliv
Alternativ 2a
Samlet konsekvens
Rangering

Ubetydelig (0)
2

Alternativ 4a
Ubetydelig til liten positiv (0/+)
1

9.6.5 Naturmangfold
Totalt er det elleve delområder med verdi for naturmangfold innenfor strekningene. Parkområder
knyttet til nye og gamle Glemmen kirke er sammen med hult eiketre ved Glemmen videregående
skole gitt den høyeste verdien for naturmangfold.
Seut-Kiæråsen
Det er liten forskjell på alternativene på delstrekning Seut–Kiæråsen, se tabell 9-12. Størst negativ
konsekvens er knyttet til hogst av trær ved Glemmen kirke. Dette gjelder alle alternativer. Alternativ 6b
+ 2 og alternativ 6b + 3 rangeres som best med liten negativ konsekvens, mens alternativ 2a + 1 og
alternativ 6b + 1 rangeres dårligst med liten til middels negativ konsekvens. Dette siden disse kan
medføre senkning av grunnvannsstanden og lekkasje av dammen i Brattliparken.

Tabell 9-12: Samlet konsekvens og rangering for alternativene i område Seut–Kiæråsen for
temaet naturmangfold
Samlet konsekvens
Rangering

Alternativ 2a + 1

Alternativ 6b + 1

Liten til middels
negativ (–/– –)
2

Liten til middels
negativ (–/– –)
2

Alternativ 6b + 2

Alternativ 6b + 3

Liten negativ (–)

Liten negativ (–)

1

1

Kiæråsen-Rolvsøy
Heller ikke mellom Kiæråsen og Rolvsøy er det store forskjeller på alternativene, se tabell 9-13.
Alternativ 4a kommer dårligst ut med liten til middels negativ konsekvens, mens alternativ 2a har liten
negativ konsekvens. Negative konsekvenser for begge alternativer er knyttet til påvirkning og inngrep i
naturtypelokaliteter ved Bingedammen/Mørkedalen og Råbekken. Ved Bingedammen/Mørkedalen vil
midlertidig anleggsveg og senere permanent atkomstveg til rømningstunnel gi arealbeslag og dele opp
et sammenhengende skogsområde. Planlagt oppfylling av det tidligere steinbruddet i Kiæråsen med
overskuddsmasser, kan gi uønsket partikkelavrenning og spredning av uønskete arter, samt at støv
og partikler kan forårsake ødeleggelser i naturtypene i nærliggende område
(Bingedammen/Mørkedalen). Området ligger utenfor avgrensingen til naturtypene og anses derfor
ikke til å berøre naturtypen i vesentlig grad, men tiltak for å redusere eventuelle negative virkninger
må vurderes.
Ved Råbekken vil nye jernbanebruer over bekken medføre fjerning av noe kantvegetasjon samt gi
skyggevirkning. Alternativ 4a har i tillegg en mulig negativ påvirkning av Jubileumseika ved gamle
Glemmen kirke.
Tabell 9-13: Samlet konsekvens og rangering for alternativene i område Kiæråsen–Rolvsøy for
temaet naturmangfold
Delområde
Samlet konsekvens
Rangering

Alternativ 2a

Alternativ 4a

Liten negativ (–)
1

Liten til middels negativ (–/– –)
2

9.6.6 Naturressurser
I alt seks delområder er kartlagt og verdivurdert. De største verdiene er knyttet til de store sammenhengende jordbruksarealer ved Evje og Hauge/Omberg. Disse delområdene er gitt stor verdi. Ved
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Trosvik er det tre teiger med dyrket jord. De er små, og området er gitt middels verdi. Ved Glemmen
gård, er det i dag landbruksproduksjon, men siden området er regulert til bebyggelse settes verdien
her til liten. Ved Dikeveien er det noe dyrket jord i drift og noen brakklagte arealer. Dette er også
områder som er omregulert til utbyggingsformål, og de gis derfor liten verdi. Hjørgunn gård er ingen
gård i tradisjonell forstand, men et behandlingssenter med husdyr. Det er derfor beskrevet som et eget
delområde med verdi liten.
Seut-Kiæråsen
Innenfor den første delstrekningen er tiltaket i berøring med jordbruksarealer ved Trosvik. Her er alle
alternativer like, og tar et jorde på 6,0 dekar. Konsekvensen bedømmes å være liten negativ for alle
alternativer, og de rangeres likt (se tabell 9-14).
Tabell 9-14: Samlet konsekvens og rangering for alternativene i område Seut–Kiæråsen for
temaet naturressurser
Delområde
Samlet konsekvens
Rangering

Alternativ 2a + 1

Alternativ 6b + 1

Alternativ 6b + 2

Alternativ 6b + 3

Liten negativ (–)
1

Liten negativ (–)
1

Liten negativ (–)
1

Liten negativ (–)
1

Kiæråsen-Rolvsøy
Mellom Kiæråsen og Rolvsøy er det forskjeller på alternativene, se tabell 9-15. Alternativ 2a har
inngrep i luftearealer på Hjørgunn gård, har varig beslag av fulldyrket jord ved dagens jernbane i
Evjeområdet og beslaglegger fulldyrket jord i drift ved jernbanen her. Noe av dette er regulert til annet
formål, og vektlegges derfor ikke. Alternativ 2a beslaglegger til sammen 7,6 dekar dyrket jord som har
status landbruksområde (LNF) i kommuneplanen og 17,1 dekar omdisponert jord. Det er gitt liten
negativ konsekvens.
Alternativ 4a har ikke arealbeslag av jord som har status landbruksområde (LNF) eller annen negativ
påvirkning for naturressurser. Det har imidlertid et noe større beslag av omdisponert dyrket jord på
18,3 dekar. Konsekvensen er ubetydelig.
Det planlagte deponiet i Kiæråsen har ingen konsekvens for naturressurser.
Tabell 9-16 viser arealbeslag av dyrket jord på delstrekningen.
Tabell 9-15: Oppsummering samlet konsekvens og rangering for alternativene i område
Kiæråsen–Rolvsøy for temaet naturressurser
Delområde
Samlet konsekvens
Rangering

Alternativ 2a

Alternativ 4a

Liten negativ (–)
2

Ubetydelig (0)
1

Tabell 9-16: Beslag av dyrket jord knyttet til alternativene for Kiæråsen–Rolvsøy
Alternativ
Beslag dyrket jord LNF Beslag dyrket jord
Midlertidig beslag dyrket jord
omdisponert
anleggsperiode
2a
7,8 dekar
17,1 dekar
32,0 dekar
4a
0
18,3 dekar
24,7 dekar

9.6.7 Oppsummering og rangering av ikke-prissatte konsekvenser
I samlet vurdering av alternativene er det sett på samlet konsekvensgrad for de enkelte fagtemaene,
og gjort en rangering ut fra dette. Alternativer med overvekt av negative virkninger har en samlet
negativ konsekvensgrad. I de tilfeller der det er en eller flere fagtema med stor negativ konsekvens
har dette vært utslagsgivende.
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For de ikke-prissatte konsekvensene er samlet vurdering og rangering likt for alle alternativene på
delstrekningen Seut–Kiæråsen. Alternativ 4a er vurdert som det beste alternativet på delstrekningen
Kiæråsen–Rolvsøy.
Innledningsvis er det gjort en oppsummering av de enkelte ikke-prissatte temaene og deretter gjort en
samlet vurdering og rangering av alternativene. Sammenstilling av de ikke-prissatte temaene er vist i
tabell 9-17.
Seut–Kiæråsen
Landskapsbilde/bybilde: Alternativ 2a + 1 er rangert som det beste. Alle alternativene gir ubetydelig
eller positiv konsekvens. Ved Grønli vil tiltaket gi området en visuell oppgradering og den
landskapsmessige sammenhengen vil bli bedre. Alternativene der rv.110 går i tunnel under
Brattliparken har størst positiv konsekvens og av disse er alternativ 2a + 1 vurdert som bedre enn
alternativ 6b + 1. Alternativ 2a + 1 gir minst terrenginngrep ved Trara og Grønli sammenlignet med de
andre alternativene. Alternativ 6b + 3 er rangert som dårligst på grunn av negative virkninger for
bystrukturen som følge av bred infrastrukturkorridor gjennom Trara og Grønli.
Kulturmiljø: Alternativ 6b + 2 og 6b + 3 kommer best ut. Alle alternativene gir lik konsekvensgrad, men
er rangert på bakgrunn av antall bygninger med kulturhistorisk verdi som er planlagt revet i de ulike
alternativene. Sammenlignet med de andre temaene vil tiltaket ha størst negativ konsekvens for
temaet kulturmiljø (stor negativ).
Nærmiljø og friluftsliv: Alternativene 2a + 1, 6b + 1 og 6b + 2 kommer best ut. Disse alternativene
rangeres likt, mens alternativ 6b + 3 rangeres som nr. 2. Videre er det i alternativ 6b + 3 en mer
belastet støysituasjon rundt Trara skole og ved Grønli. Alternativet gir også mindre rom for arealer til
opphold og gir færre krysningspunkter for myke trafikanter fordi rv. 110 ligger åpent forbi
stasjonsområdet.
Naturmangfold: Alternativ 6b + 2 og alternativ 6b + 3 rangeres som de beste fordi alternativet unngår
nærhet til dammen i Brattliparken. Det er størst negativ konsekvens knyttet til hogst av trær ved
Glemmen kirke.
Naturressurser: Alle alternativer er like, og de rangeres derfor likt. Det er kun ved Trosvik at tiltaket
berører jordbruksarealer.
Samlet vurdering
I samlet vurdering av alternativene på delstrekning Seut–Kiæråsen er det marginale forskjeller mellom
alternativene. Samlet konsekvensgrad er satt til liten negativ konsekvens for alle alternativene og de
er derfor rangert likt.
Alternativ 6b + 3 kommer litt dårligere ut enn de andre alternativene, men det er likevel ikke så stor
forskjell at konsekvensgraden for dette alternativet endres.
Temaet kulturmiljø har stor negativ konsekvens for alle alternativene. For de andre fagtemaene er det
hovedsakelig små negative konsekvenser eller positive konsekvenser. Alternativ 2a + 1 og 6b + 1 har
helt lik konsekvensgrad for alle ikke-prissatte tema. Forskjellen mellom disse alternativene og
alternativ 6b + 2 er for temaene landskapsbilde og naturmangfold. Alternativ 6b + 2 gir litt mindre
negativ konsekvens for temaet naturmangfold, men litt mindre positiv konsekvens for temaet
landskapsbilde sammenlignet med 2a + 1 og 6b + 1. Alternativ 6b + 3 kommer litt dårligere ut for
temaene landskapsbilde og nærmiljø- og friluftsliv sammenlignet med de andre alternativene.
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Tabell 9-17: Konsekvensgrad for hver av de ikke-prissatte fagtemaene med tilhørende
rangering i område Seut–Kiæråsen. Samlet konsekvensgrad og rangering følger til slutt
Fagtema
Landskapsbilde/
bybilde
Kulturmiljø
Nærmiljø- og
friluftsliv
Naturmangfold
Naturressurser
Samlet vurdering
Rangering

Alternativ 2a + 1

Alternativ 6b + 1

Liten positiv (+)

Liten positiv (+)

Alternativ 6b + 2
Ubetydelig til liten
positiv (0/+)

Ubetydelig (0)

Stor negativ (– – –)
Ubetydelig til liten
positiv (0/+)
Liten til middels
negativ (–/– –)
Liten negativ (–)

Stor negativ (– – –)
Ubetydelig til liten
positiv (0/+)
Liten til middels
negativ (–/– –)
Liten negativ (–)

Stor negativ (– – –)
Ubetydelig til liten
positiv (0/+)
Liten negativ (–)

Stor negativ (– – –)
Ubetydelig (0)

Liten negativ (–)

Liten negativ (–)

Liten negativ (–)
1

Liten negativ (–)
1

Liten negativ (–)

Liten negativ (–)
1

1

Alternativ 6b + 3

Liten negativ (–)

Kiæråsen–Rolvsøy
Landskapsbilde/bybilde: Alternativ 2a er rangert som det beste. Alternativet har negative
konsekvenser ved Lisleby, men samlet er det vurdert som bedre enn alternativ 4a fordi det har minst
negative konsekvenser for Kirkeberget og for boligområde ved Råkollen, og er best tilpasset
landskapet mellom Råbekken og Rolvsøy.
Kulturmiljø: Alternativ 4a kommer best ut. Alternativ 2a medfører direkte tap av kulturhistoriske verdier
på Lisleby og på Hauge. I alternativ 4a er tunnelpåhugget rett nord for Gamle Glemmen kirke uheldig
for opplevelsen av miljøet her, men samlet sett er alternativet vurdert som bedre enn alternativ 2a.
Nærmiljø og friluftsliv: Alternativ 4a er rangert som det beste alternativet, og er det eneste med positiv
samlet konsekvensgrad (Ubetydelig til liten positiv) for et tema. Hovedårsaken til at 4a er rangert
bedre enn 2a, er at alternativ 2a gir store negative påvirkninger på boområdene på Lisleby,
barrierevirkning og kryssingen ved «Snippen».
Naturmangfold: Alternativ 2a er rangert som det beste. For begge alternativene er det knyttet
negative konsekvenser til påvirkning og inngrep i naturtypelokaliteter ved Bingedammen/Mørkedalen
og Råbekken. Alternativ 4a har i tillegg en mulig negativ påvirkning av Jubileumseika ved gamle
Glemmen kirke.
Naturressurser: Alternativ 4a er rangert som det beste fordi det beslaglegges samlet minst dyrket jord
og omdisponert jord enn i alternativ 2a.
Samlet vurdering
I samlet vurdering av alternativene på delstrekningen Kiæråsen–Rolvsøy, er alternativ 4a rangert som
det beste alternativet. Alternativet gir minst negative konsekvenser for temaene kulturmiljø, nærmiljøog friluftsliv og naturressurser.
Tabell 9-18: Konsekvensgrad for hver av de ikke-prissatte fagtemaene med tilhørende
rangering i område Kiæråsen–Rolvsøy. Samlet konsekvensgrad og rangering følger til slutt
Fagtema
Landskapsbilde
Kulturmiljø
Nærmiljø- og friluftsliv
Naturmangfold
Naturressurser
Samlet vurdering
Rangering

Alternativ 2a

Alternativ 4a

Liten negativ (–)
Middels negativ (– –)
Ubetydelig (0)
Liten negativ (–)
Liten negativ (–)

Liten til middels negativ (–/– –)
Liten til middels negativ (–/– –)
Ubetydelig til liten positiv (0/+)
Liten til middels negativ (–/– –)
Ubetydelig (0)

Liten negativ (–)
2

Ubetydelig til liten negativ (0/–)
1
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9.6.8 Forslag til avbøtende tiltak
Følgende avbøtende tiltak er vurdert i forbindelse med delutredningene:
Landskapsbilde
 Legge eksisterende høyspentlinje mellom Hauge og næringsarealene langs Dikeveien i
bakken under ny jernbanelinje i stedet for at den må heves over.
Kulturmiljø
 Delutredning for kulturmiljø presenterer en rekke avbøtende tiltak som i en videre detaljering i
en senere planfase bør vurderes i henhold til ivaretakelse av kulturminner og kulturmiljøer.
Der tiltaket gir ødeleggelser eller skader, for eksempel gjennom nærføring, kan flytting av
bygninger være et mulig avbøtende tiltak. Om dette er hensiktsmessig må vurderes ut fra
verneverdi, teknisk tilstand, kostnader mm. Dette er spesielt aktuelt for enkelte kulturhistoriske
bygninger rundt nytt stasjonsområde på Grønli. Nivået for dokumentasjon eller en eventuell
flytting er avhengig av hvilken type bygning som rammes, og bør avklares med kulturvernmyndighetene under arbeidet med miljøoppfølgingsplanen. Når det gjelder de arkeologiske
kulturminnene anbefales at det planlagte riggområdet ved kulturmiljø Hauge flyttes slik at man
unngår konflikt med automatisk fredete kulturminner. Det anbefales også en ytterligere
optimalisering av gang- og sykkelvegen inntil Trosvik slik at man unngår å berøre
inskripsjonene i fjellet.
Nærmiljø og friluftsliv
 For å avbøte barriereeffekten av lange underganger for gående og syklende, er det viktig at
disse er godt lyssatte og med en kurvatur som gjør at det blir mulig å se utgangen av den
undergangen man går, eller sykler inn i.
 Merkurbanen er sammen med Trosvikbanen hovedarena for Trosvik idrettsforening. Det er
svært viktig både for idrettsforeningen og for Trosvik lokalsamfunn at eventuelt nytt
baneanlegg blir liggende innenfor det området hvor barna tilhørende Trosvik faktisk bor. Et
mulig avbøtende tiltak her hadde vært å få etablert nye baner så nært eksisterende anlegg
som mulig.
 Som et avbøtende tiltak for fjerning av etablerte bomiljø i delområde 6 Frydenberg/Bjørndalen,
bør det sees på muligheten for å opparbeide grøntdrag med tilrettelegging for myke trafikanter
og trygge leke- og oppholdsarealer for barn og unge. Det bør også ses på muligheten for å
videreføre gang- og sykkelveger i nord-sør retning over området der tunnelen er planlagt.
 Ny anleggsveg fra Lisleby allé til deponi på Kiæråsen/Lislebyfjellet krysser eksisterende tursti i
Mørkedalen. Et avbøtende tiltak kan være å sikre at turstien holdes åpen hele året. Det bør
vurderes behov for skilting av stien for å opprettholde bruken også i anleggsperioden.
 Alternativ 2a gir inngrep i luftearealene til Hjørgunn gård. Det bør søkes å finne
erstatningsareal for disse, fortrinnsvis i nærheten av anlegget.
 Som følge av begge alternativer er det nødvendig å legge om en lokalveg for å gi denne
atkomst til Hans Nielsens Hauges vei. Fjellbuveien knyttes sammen med Småskauen. Dette
medfører beslag av en opparbeidet nærlekeplass i Småskauen. I det videre arbeidet er det
viktig å finne et erstatningsareal for denne lekeplassen.
Naturmangfold
 Det bør gjøres tiltak for å sikre at avrenning og partikkelflukt fra massedeponiet i steinbruddet i
Kiæråsen ikke fører til negativ påvirkning av naturmangfoldet nedstrøms. Hvilke tiltak som bør
iverksettes avhenger av hvilke masser som skal deponeres og må derfor vurderes i neste
planfase. Det må videre gjøres tiltak for å redusere partikkelflukt via støv til omliggende
naturtypeforekomst.
 Deponiet i steinbruddet i Kiæråsen anbefales istandsatt og plantet til med skog, tilsvarende
skogen rundt. En ny skog vil bli en del av leveområdet flora og fauna i området.
 Det anbefales at det settes av en hensynsone på mellom 50-60 meter fra stammen til
Jubileumseika. I denne sonen bør det ikke lagres eller kjøres utenfor asfaltert areal eller
graves uten at særskilte tiltak gjennomføres.
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Det vil være positivt for naturmangfold om dagens jernbane ved Lislebystranda rives for å legge til
rette for naturlig revegetering og større utbredelse av edelløvskogen som finnes her. Ved Råbekken vil
det være positivt om dagens jernbanebru rives for at sjøørret kan gå opp i bekken. Disse tiltakene er
imidlertid ikke definert som avbøtende tiltak ettersom kommunedelplanarbeidet ikke tar stilling til
etterbruk av eksisterende spor.
Naturressurser
 Det er ikke funnet gode avbøtende tiltak for dette temaet.

9.6.9 Konsekvenser i anleggsperioden
I anleggsfasen vil det foregå stor aktivitet med bygging av jernbanelinje, veganlegg for rv. 110,
stasjonsområde og knutepunkt ved Grønli med tilhørende konstruksjoner, kryssområder, lokalveger,
omlegging av kjøre/gang- og sykkelveger og omlegging av dagens bane. Store områder nær
anleggsområdet blir direkte berørt av byggearbeidet, med de ulemper det medfører, som støy og
vibrasjoner, luftforurensing, støv, søle på veger, lokalanleggstrafikk, og ekstra omkjøringer.
Landskapsbilde
Tema landskapsbilde fokuserer på de permanente virkningene for landskapet i driftsfasen, og
inngrepene i anleggsperioden er derfor ikke vektlagt i planarbeidet. Anleggsperioden medfører inngrep
som vil framstå som store sår i landskapet og som vil ha betydelig nærvirkning for berørte områder.
Inngrepene vil ha liten fjernvirkning. Dette vil imidlertid variere gjennom byggeperioden.
Kulturmiljø
For temaet kulturmiljø er det i hovedsak ødeleggelse eller skade av kulturminner og -miljøer som gir
negativ konsekvens. Kulturminner er en ikke-fornybar ressurs. Det medfører at så å si all påvirkning
på kulturminner i hovedsak vil skje i anleggsfasen.
Midlertidige veger og deponier vil kunne komme i direkte konflikt med kulturminner i tiltaksområdet.
Spesielt når det gjelder automatisk fredete kulturminner er det viktig å være bevisst dette forholdet
fordi sporene ofte ligger skjult under markoverflaten eller er mindre synlig i terrenget enn stående
bygninger.
Anleggsvirksomhet kan også gi skader på automatisk fredete kulturminner i umiddelbar nærhet av
traséen samt på stående bygninger, for eksempel ved rystelser og setningsskader under maskindrift
og gravevirksomhet i nærliggende bygningsfundamenter eller fjell.
Kulturminner som skal bevares og som kommer i nærføring med anleggsarbeid skal beskyttes i en
viss avstand fra (minimum 5 meter) fra kulturminnets ytterkant. God og tydelig merking av kulturminner
i felt i hele anleggsfasen, samt informasjon om disse til alle involverte, er et enkelt og rimelig grep for å
unngå skade og ødeleggelse. Om nødvendig er det også mulig å flytte utvalgte kulturminner og
bygninger permanent eller midlertidig for å redusere tap av kulturhistoriske verdier (avbøtende tiltak).
Ved Trosvik hageanlegg og inskripsjoner kan det bli fare for unødvendig tap av kulturverdier ved
uvøren maskindrift utenfor traséen. I tillegg til fysisk sikring, blir kulturminnet med nødvendig
sikringsareal lagt inn i anleggsdokumenter. I forbindelse bygging av ny stasjon på Grønli, må
kulturhistorisk bebyggelse være tydelig merket med nødvendig sikringsareal. Ved tunnelspregning
under Brattliparken bør anlegget fra 2. verdenskrig åpnes og overvåkes mht. mulige vibrasjonsskader
(gjelder i alternativ 2a + 1 og 6b + 1).
Det vil i forbindelse med tunnelspregning (alternativ 4a) kunne oppstå utfordringer knyttet til mulige
vibrasjoner i Gamle Glemmen kirke, hvilket kan føre til skader på konstruksjon og interiør. Arbeidet
bør overvåkes mht. vibrasjoner. Arkeologiske kulturminner som ligger opp mot endelig trasé, ved
Hauge, Nøkleby og jordet syd for Rolvøy godsterminal, skal sikres under anleggsperioden for å unngå
unødvendig tap av kulturverdier. Det er særlig helleristningsfelt dette gjelder, som stedvis ligger nært
opp til traseen.
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Nærmiljø og friluftsliv
Hensynet til myke trafikanter i anleggsfasen blir særlig viktig. Belastningen på enkelte områder
kommer i perioder til å bli stor. Det blir viktig med god informasjon og tydelig og god skilting av
omlagte veger for gående og syklende. Skoleveger, innfartsveger til sentrum og viktige forbindelser til
Fredrikstadmarka bør prioriteres i anleggsfasen. Det bør tilstrebes så raskt som mulig å få
anleggstrafikken ut fra lokalvegnettet og ut på hovedvegnettet. Dette for i minst mulig grad belaste
lokale veger hvor det i større grad enn på hovedvegnettet er lagt opp til blandet trafikk og ikke adskilte
løsninger for myke og harde trafikanter. Støv og annen forurensning fra anleggsarbeider må
reduseres så langt det er mulig. Det må stilles krav til spyling av veger og anleggskjøretøy.
For delstrekningen Seut-Kiæråsen har alle alternativene svært lang byggetid og vil påvirke hele
Fredrikstad by over lengre tid. Lengden på byggetiden vil være vesentlig for hvor stor påvirkning
anleggsperioden har for nærmiljøet. I det videre arbeidet må det vurderes om det er mulig å få ned
anleggstiden for å minimere belastningen på nærmiljøet.
Gjennom sentrale deler av Fredrikstad vil de fleste alternativer ha store konsekvenser for
nærområdene ved at mange hus vil måtte rives og boområder forringes. Det vil flere steder bli
anleggsvirksomhet svært tett opp til boliger som ikke skal erverves som følge av utbyggingen. Det blir
svært viktig at grenseverdier for miljøpåvirkning (støv, støy etc.) overholdes i anleggsperioden.
Både Glemmen videregående skole og Trara skole ligger svært nærme det som vil bli anleggsområde
i Fredrikstad sentrum. Det må i det videre lages gode faseplaner som sannsynliggjør at det er
akseptabelt å opprettholde drift på skolene i hele anleggsperioden, både mht. støv, støy og rystelser
samt trafikksikkerhet rundt skolene og på skolevegene (jf. kapittel 12.5.7). Dersom dette ikke lar seg
gjøre må det undersøkes avbøtende tiltak.
Mellom Kiæråsen og Rolvsøy er det i begge alternativer foreslått anleggsområder som går tvers
gjennom eksisterende boligområder. Alternativ 2a kommer i nærføring med flere boligområder enn 4a.
Naturmangfold
Alternativene har liten negativ virkning på kjente naturverdier, men i en anleggsperiode kan støv fra
knuseverk, anleggsmaskiner og transport av masser samt spredning av fremmede karplanter som
vokser langs traseen, ha negative konsekvenser på naturmangfoldet. Dette gjelder for alle alternativer
på hele strekningen fra Seut til Rolvsøy.
For Seut-Kiæråsen innebærer alle alternativ fare for avrenning fra anleggsområder til Veumbekken.
I alternativ 2a + 1 og 6b + 1 kan det være fare for senkning av vannspeilet i Brattliparken.
For Kiæråsen-Rolvsøy kan anleggsperioden ha følgende negative konsekvenser:
 Fjerning av kantvegetasjon langs Råbekken påvirker økologien i vassdraget negativt.
 Avrenning fra anleggsområder til Råbekken kan påvirke fisk og bunndyrfauna.
 Ødeleggelse av bunndyrfauna i den del av Råbekken som legges i midlertidig rør under
riggområdet.
I alternativ 4a er det fare for at vitaliteten og stabiliteten til Jubileumseika/Kirkeeika svekkes.
Naturressurser
Bygging av nytt dobbeltspor medfører tiltak på dyrket jord. Det er viktig at grunneiere varsles tidlig slik
at de kan tilpasse driften på disse arealene etter utbyggingsplanene. Videre har alle alternativer riggog anleggsområder, kalksementstabilisering og midlertidig motfylling på dyrket jord. Arealbeslaget vil
dermed bli større i anleggsfasen enn i driftsfasen.
For Seut-Kiæråsen er det ingen spesielle konsekvenser for dette temaet i anleggsfasen.
Anleggsområdet går inn på dyrket areal på Trosvik, men dette er allerede forutsatt å gå tapt.
Anleggsfasen innebærer derfor ingen ekstra negativ konsekvens.
For Kiæråsen-Rolvsøy medfører alternativ 2a konsekvenser ved Hjørgunn, Evjebekken og ved Hauge.
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Det vil bli anleggsområde i luftegårder til hest ved Hjørgunn. Det rene arealbeslaget, støy og
forstyrrelse fra anleggsarbeid vil mest sannsynlig medføre at uteområdene her ikke kan benyttes av
husdyr i anleggsfasen.
Det etableres riggområde ved Evjebekken. En stor del av det er på dyrket jord, og arealet blir
utilgjengelig for landbruksproduksjon i anleggsfasen. Et areal på ca. 18 dekar vil gå ut av produksjon i
denne perioden.
Ved Hauge etableres motfylling øst for dagens jernbane. Her er det dyrket jord i dag, og dette arealet
på 15 dekar blir ikke tilgjengelig for landbruksproduksjon i anleggsfasen. Etter at trafikken er flyttet
over på ny dobbeltsportrasé vil arealet tilbakeføres til dyrket jord.
Alternativ 4a medfører følgende konsekvenser for naturressurser: Det legges opp til riggområde på
dyrket jord ved Glemmen gård (mellom Skredderveien og Evjebekkveien). Bygging av bru over
Evjebekk- og Dikeveien krever arealer som er dyrket. Alle disse områdene er regulert til utbyggingsformål, men er per i dag ikke utbygd. Rigg- og anleggsområde vil medføre at et areal på 9,7 dekar ikke
kan benyttes til landbruksproduksjon i anleggsfasen, og det er lite sannsynlig at de blir tilbakeført til
landbruk, jf. reguleringsstatus.
Som for alt. 2a etableres motfylling ved Hauge på dyrket jord, og 15 dekar går ut av produksjon i
denne perioden her.

9.7

Sammenstilling av samfunnsøkonomisk analyse

Samfunnsøkonomisk analyse er en sammenstilling av prissatte og ikke-prissatte konsekvenser der
fordeler ved en foreslått utbygging veies mot ulempene den fører med seg. Sammenstillingen gir
bilde på hva det koster samfunnet å ivareta de ikke-prissatte verdiene. Analysen er kvalitativ, den
bygger på faglig skjønn og gir ikke noen absolutte svar.
Vurdering av samfunnsøkonomisk lønnsomhet for IC-strekningen Oslo–Halden er gjort i
konseptvalgutredningen [6], og beslutningen om utbygging av strekningen er tatt. I den
samfunnsøkonomiske analysen for strekningen Seut-Rolvsøy er det derfor fokusert på
sammenlikning av alternativer.
9.7.1 Sammenstilling av prissatte og ikke-prissatte konsekvenser
De prissatte og ikke-prissatte konsekvensene vurderes for hvert alternativ på strekningen Seut–
Kiæråsen og Kiæråsen–Rolvsøy. I sammenstillingen er prissatte og ikke-prissatte konsekvenser
tillagt lik vekt.
Seut–Kiæråsen
De samlede konsekvensene av alternativene er vist i tabell 9-19. I beregningen av prissatte
konsekvenser er alternativ 2a + 1 satt som referanse, og de andre alternativene er vist som
differanse fra dette alternativet.
For de ikke-prissatte konsekvensene er det marginale forskjeller mellom alternativene og
alternativene er rangert likt. Rangeringen av de prissatte konsekvensene vil derfor bli styrende for
den samlede samfunnsøkonomiske rangeringen av alternativene.
Alternativ 6b + 3 rangeres som det beste alternativet, Hovedforskjellen mellom alternativene ligger i
investeringskostnadene, mens det er relativt små forskjeller i nytte. Relativt små endringer i
forutsetninger for beregning av prissatte konsekvenser, kan endre rangeringsrekkefølge slik at 6b +
2 blir det beste alternativet.

InterCity-prosjektet
Østfoldbanen

Planbeskrivelse med
konsekvensutredning
Kommunedelplan for dobbeltspor
Seut–Rolvsøy og rv. 110 Simo–St.
Croix

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

127 av 151
ICP-16-A-25250
05A
16.05.2019

Tabell 9-19: Sammenstilling av prissatte og ikke-prissatte konsekvenser i område Seut–
Kiæråsen
Konsekvenser
Prissatte konsekvenser
Differanse i netto nytte fra
2a + 1 (mill. 2018 kr)
Rangering
Ikke-prissatte konsekvenser
Samlet vurdering og rangering
Rangering

Alternativ
2a + 1

Alternativ
6b + 1

Alternativ
6b + 2

Alternativ
6b + 3

4

1050
3

2081
2

2233
1

Liten negativ (–)
1

Liten negativ (–)
1

Liten negativ (–)
1

Liten negativ (–)
1

4

3

2

1

-

Samlet konsekvens
Samlet samfunnsøkonomisk
rangering

Kiæråsen–Rolvsøy
De samlede konsekvensene av alternativene er vist i tabell 9-20.
Alternativ 4a er rangert som det beste alternativet i den samlede samfunnsøkonomiske rangeringen.
Alternativet kommer best ut både for de prissatte og de ikke-prissatte konsekvensene.
Tabell 9-20: Sammenstilling av prissatte og ikke-prissatte konsekvenser i område Kiæråsen–
Rolvsøy
Konsekvenser
Prissatte konsekvenser
Investeringskostnader (mill. 2018 kr)
Rangering
Ikke-prissatte konsekvenser
Samlet vurdering og rangering
Rangering
Samlet konsekvens
Samlet samfunnsøkonomisk rangering

9.8

Alternativ 2a

Alternativ 4a

3 958
2

3 518
1

Liten negativ (–)
2

Ubetydelig til liten negativ (0/–)
1

2

1

Andre samfunnsmessige virkninger

9.8.1 Netto ringvirkninger
Det er ikke gjennomført beregninger av netto ringvirkninger for tiltaket. Slike modellanalyser vil ikke
kunne skille mellom utbyggingsalternativene, som er det som er beslutningsrelevant i denne
konsekvensutredningen.
9.8.2 Fordelingsvirkninger
Bakgrunn og metode for vurdering av fordelingsvirkninger
Det er undersøkt om tiltaket kan forventes å ha fordelingsvirkninger, det vil si om noen grupper
kommer vesentlig dårligere eller bedre ut som følge av tiltaket. Utredningskrav følger av fastsatt
planprogram, og utredningen følger metodikken i Statens vegvesen håndbok V712 fra 2014.
Eventuelle fordelingsvirkninger er vurdert ved hjelp av en gjennomgang av delutredningene innen
prissatte og ikke-prissatte konsekvenser. Det er sett på om noen lokalsamfunn kommer vesentlig
bedre eller dårligere ut enn andre, hvilke trafikantgrupper som eventuelt får et langt bedre eller
dårligere transporttilbud, og til slutt viktige konsekvenser for barn og unge.
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Seut–Kiæråsen
Mange innbyggere og bedrifter i Fredrikstad får nytte av forbedret togtilbud på Østfoldbanen, bedre
tilgjengelighet til stasjonen, bedre tilrettelegging for gående og syklende og bedre framkommelighet for
vegtrafikk på rv. 110. De som verken er lokalisert i nærheten av den nye stasjonen eller blir berørt av
bygnings- og arealbeslag pga. ny trasé vil få disse fordelene uten å bli direkte berørt av de negative
konsekvensene.
De som er lokalisert i nærheten av den nye stasjonen vil i større grad bli berørt av beslag av arealer
og bygninger samt ulemper i anleggsperioden. På den annen side, når utbyggingen er realisert vil de
ha nærhet til et mer attraktivt kollektivtilbud (positiv effekt på boligpris), bedre tilgjengelighet for
gående og syklende, mer attraktive byrom og bedre forbindelse til sentrum. De positive
konsekvensene for de som bor i stasjonsnære områder bidrar til å veie opp for de negative
konsekvensene.
Det forbedrede togtilbudet med kortere reisetider og hyppigere avganger vil være en fordel spesielt for
pendlere. Det er ikke forskjell mellom alternativene når det gjelder rutetilbudet til denne gruppa. Alle
alternativer vil gi god tilgjengelighet til stasjonen for både gående og syklende, privatbiler og
kollektivtrafikk. Alternativ 6b + 3 vil gi noe dårligere tilgjengelighet for gående og syklende til og fra
sentrum enn de øvrige alternativene.
Barn og unge vil oppleve de samme fordelene og ulempene som andre beboere. Av spesiell
betydning for barn og unge er det pekt på at skoler, og en idrettsplass berøres negativt. Forbedringer i
gang- og sykkelvegnettet er spesielt viktig for barns og unges mobilitet. For å sikre at barn og unge
samlet sett ikke kommer dårlig ut, spiller avbøtende tiltak på de negative konsekvensene en viktig
rolle.
Kiæråsen–Rolvsøy
Konsekvensene på denne delstrekningen er stort sett mindre enn på Seut–Kiæråsen og har derfor
også mindre potensial for fordelingsvirkninger. Generelt vil befolkningen og næringslivet i Fredrikstad
som nevnt få nytte av et forbedret togtilbud på Østfoldbanen.
Uavhengig av alternativ kommer de som bor ved dagens trasé på Lisleby bedre ut når jernbanedriften
der legges ned fra eksisterende Fredrikstad stasjon til Lisleby. I alternativ 4a blir det heller ingen
ulemper for beboerne på Lisleby da jernbanen går i tunnel. Beboere i og omkring den nye
jernbanetraseen i dagen på Lisleby i alternativ 2a kan pekes på som en gruppe som kommer dårligere
ut. Dette gjelder eksempelvis landskapsbilde og barrierevirkning. Den funksjonelle barrierevirkningen
blir for øvrig noe mindre ved den nye jernbanelinja enn den gamle, da krysningene vil bli planskilte og
dermed tryggere.
Videre nordover til Rolvsøy er det enkelte næringsarealer som blir berørt, og det er alternativ 4a som
gir størst negative konsekvenser for disse næringsområdene.
For Kiæråsen–Rolvsøy kan man altså si at beboere og virksomheter som i dag er lokalisert i og langs
ny jernbanetrasé i dagen, får negative konsekvenser av utbyggingen uten å få de positive
konsekvensene av stasjonsnær beliggenhet som man får på delstrekning Seut–Kiæråsen. Disse
negative konsekvensene gjelder den delen av ny trasé som ikke går i tunnel, det vil si at ulempene er
mindre i alternativ 4a enn i alternativ 2a. I begge alternativer blir det positive konsekvenser for de som
får fjernet en barrierevirkning når dagens jernbanelinje fra eksisterende Fredrikstad stasjon til Lisleby
legges ned.
9.8.3 Lokal og regional utvikling
Det er redegjort for konsekvenser for lokal og regional i eget notat [37]. Bedret jernbanetilbud på
Østfoldbanen vil integrere arbeidsmarkedene i Nedre Glomma med det sentrale Østlandet, og det vil
øke produktiviteten begge steder. Det kan forventes en høyere befolkningsøkning i Nedre Glomma
med jernbaneutbygging på Østfoldbanen. I tillegg vil ny stasjon i Fredrikstad bidra til en urbanisering
av byen, utvidelse av dagens sentrum og øke boattraktiviteten.

InterCity-prosjektet
Østfoldbanen

Planbeskrivelse med
konsekvensutredning
Kommunedelplan for dobbeltspor
Seut–Rolvsøy og rv. 110 Simo–St.
Croix

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

129 av 151
ICP-16-A-25250
05A
16.05.2019

Den foreslåtte plasseringen av ny stasjon ligger lengre nordvest og nærmere sentrumskjernen enn
dagens stasjon. I tillegg til å gi kortere avstand mellom sentrumskjernen og stasjonen vil InterCityprosjektet muliggjøre byutvikling på lavt utnyttede arealer inntil det nye knutepunktet.

Figur 9-6: Gangtid til dagens Fredrikstad stasjon (figur til venstre) og gangtid til framtidig
stasjon (figur til høyre)
Vurderingene av de ulike alternativene ligger tett opp mot resultatene for fagnotat byutvikling [49]. Det
som vurderes her er hvordan de bymessige konsekvensene kan påvirke demografi og næringsliv.
Det er kun små forskjeller mellom alternativene med tanke på lokal- og regional utvikling, og i
hovedsak er forskjellene knyttet til de tre vegalternativene mellom Seut og Kiæråsen. Både frekvens,
reisetid og stasjonsplassering er like for jernbanealternativene, og det er disse faktorene som er
viktigst for dette temaet.
I vegalternativ 1 går rv. 110 i tunnel frem til nord for Glemmen videregående skole. I dette alternativet
vil ikke vegen utgjøre noe barriere for byutvikling rundt stasjonsområdet, og det vil være meget god
tilgang for gående og syklende. Dette alternativet er et godt utgangspunkt for å strekke sentrum
nordover, og for å inkludere den nye stasjonen i Fredrikstad sentrum. Byen vil få et sterkere urbant
preg, og det vil legge til rette for en sterk byvekst. Dette vil både kunne føre til en sterkere demografisk
utvikling og et område som er mer attraktivt for næringslivsetableringer.
Som med vegalternativ 1, vurderes også vegalternativ 2 som positiv for sentrumsutvikling og tilgang til
stasjonen. Delvis åpen firefelts rv. 110 og færre kryssingsmuligheter, gjør at dette alternativet kommer
marginalt dårligere ut enn alternativ 1. Den delen av riksvegen som er åpen vil virke som en barriere,
både for de som skal til stasjonen og for de som skal bruke de nye byrommene. En mindre effektiv
tilgang til stasjonsområdet vil gjøre pendling marginalt vanskeligere, og det vil føre til at byen ikke
oppleves like attraktiv som i vegalternativ 1.
I vegalternativ 3 vil ny firefelts rv. 110 gå i dagen på hele strekningen forbi stasjonsområdet. Rv. 110
vil her krysse i plan med kollektivgata og krysningen må derfor antagelig lysreguleres. Rv.110 kan i
dette alternativet bli en barriere mellom sentrum og den nye stasjonen, og kollektivtransporten kan bli
tregere. Dette alternativet vurderes derfor som dårligst blant de tre.
For lokale og regionale virkninger vil ny jernbane i Østfold være positivt. Det er relativt lite som skiller
alternativene. Av vegalternativene følger rangeringen nummereringen. Vegalternativ 1 vurderes som
den beste løsningen, deretter følger vegalternativ 2 og til sist vegalternativ 3. For lokal og regional

InterCity-prosjektet
Østfoldbanen

Planbeskrivelse med
konsekvensutredning
Kommunedelplan for dobbeltspor
Seut–Rolvsøy og rv. 110 Simo–St.
Croix

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

130 av 151
ICP-16-A-25250
05A
16.05.2019

utvikling er det ikke forskjell mellom banealternativene på delstrekningen Seut-Kiæråsen eller på
Kiæråsen-Rolvsøy.
9.8.4 Byutvikling
Det er redegjort for konsekvenser for byutvikling i eget fagnotat [49]. For vurdering av byutvikling er
det sett på flere temaer.
Alle alternativer vil ha god tilgjengelighet for gående, syklende, kollektivtrafikk og privatbiler. Alternativ
2a + 1 og 6b + 1 vil i tillegg ha få barrierer mellom Fredrikstad sentrum og stasjonen, og stasjonen vil
ha svært gode muligheter til å kunne utvikles som en sentrumsutvidelse. Kollektivgata vil gi en god
forbindelse skjermet for annen gjennomfartstrafikk enn buss mellom sentrum og stasjonen for alle
alternativer. For alternativene 6b + 1 og 2a + 1 vil denne aksen føre opp til et nytt skjermet byrom som
ikke bare er et reisetorg, men også har potensiale for å bli et flerfunksjonelt oppholdsareal for denne
bydelen. Det er relativt små forskjeller mellom 2a + 1 og 6b + 1. Alternativ 2a + 1 ligger nærmest
eksisterende sentrum, noe som er positivt. Alternativet ligger mye høyere i terrenget og har behov for
terrengoppfylling, noe som gjør forholdet til byen mer utfordrende sammenlignet med alternativ 6b + 1.
Alternativ 6b + 2 og alternativ 6b + 3 har delvis eller helt åpen firefelts rv. 110 som barriere mellom
stasjonen og sentrum. Særlig for alternativ 6b + 3, hvor rv. 110 ligger helt innpå stasjonen, vil det være
krevende å skape et attraktivt byrom. Selv om riksvegen søkes utformet med gatepreg med brede
fortau, trerekker og fartsgrensen er lav, som følge av signalregulert plankryssing for kollektivtrafikk og
gående/syklende fra knutepunktet, vil situasjonen bli lite gatepreget. Terrengspranget og murer langs
store deler av vegen forsterker vegen som barriere og gjør at man ikke opplever det som et gaterom.
Siktkrav ved krysningspunktet begrenser mulighetene for møblering/beplantning.

Figur 9-7: Alternativ 2a + 1 sett fra Grønlifjell i retning St. Hansfjellet. Mulige framtidige
utviklingsområder med lysebrunt
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Figur 9-8: Alternativ 6b + 1 sett fra Grønlifjell i retning St. Hansfjellet. Mulige framtidige
utviklingsområder med lysebrunt
Alle alternativene gir mulighet for store byutviklingsarealer nært inntil nytt kollektivknutepunkt sentralt i
byen. Disse arealene har hatt en uavklart arealbrukssituasjon over en lang tid og er arealer som blir
direkte eller indirekte påvirket av utbygging av ny jernbane og ny rv. 110. Når stasjon og
vegutformingen er avklart, vil området kunne forventes å få en revitalisering med ny bystruktur i
området. Disse endringene er avhengig av private initiativ, men jernbane- og vegprosjektet vil legge
føringer for hva som er mulig og sannsynlig å få til. For vegalternativ 2 og 3 vil utvidelser av rv. 110 og
fv. 109 ta verdifulle arealressurser sentralt mellom stasjonen og byen, samtidig vil nærheten til sterkt
trafikkerte arealer reduserer arealenes attraktivitet og fleksibilitet for ulike formål.
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Figur 9-9: Alternativ 6b + 2 sett fra Grønlifjell i retning St. Hansfjellet. Mulige framtidige
utviklingsområder med lysebrunt.

Figur 9-10: Alternativ 6b + 3 sett fra Grønlifjell i retning St. Hansfjellet. Mulige framtidige
utviklingsområder med lysebrunt.
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Alternativ 6b + 3, med hovedvegen rv. 110 i dagen tett innpå stasjonen, gir utfordringer for atkomst for
gående og syklende, gjør stasjonsområdet mindre attraktivt som byrom og gir små og miljøbelastede
utbyggingsområder. Alternativ 6b + 2, der rv. 110 ligger delvis under lokk, har bedre atkomstforhold for
gående og syklende, og sammenhengen til sentrum blir bedre enn med vegalternativ 3. Men store
lokkarealer som forutsettes å måtte stå ubebygd, sammen med veg i dagen, gir store områder med
infrastrukturpreg og lite bymessig sammenheng.
Alternativene 6b + 1 og 2a + 1 vil både skape en ny og bedre sammenheng mellom sentrum og
stasjonen uten hovedveg som barriere og lettere kunne utnyttes til blandede formål. I tillegg vil det
kunne skapes sammenhengende bybebyggelse tett opp mot reisetorget.
Lokaliseringen av ny jernbanestasjon vil kunne medvirke til at også arealer litt lengre unna
knutepunktet enn de nærmeste byutviklings- og transformasjonsområdene vil bli påvirket. Det kan
forventes positive ringvirkninger av tiltaket for særlig:





boliger og arbeidsplasser med gangavstand til stasjonen (ca. 1km)
boliger og arbeidsplasser som lett nås med sykkel (ca. 3 km)
boliger og arbeidsplasser som er lett tilgjengelig ved bruk av godt busstilbud
sentrumsbebyggelse i aksen mellom eksisterende sentrum og stasjonen

Oppsummering av temaet byutvikling er vist i tabell 9-21. I samlet vurdering kommer alternativ 2a + 1
og 6b + 1 best ut. 6b + 3 er vurdert som det dårligste alternativet.
Tabell 9-21: Oppsummering av temaet byutvikling
Alternativ
2a + 1

Alternativ
6b + 1

Tilgjengelighet for gående og syklende

Meget god

Meget god

Tilgjengelighet for kollektivtrafikk og
privatbiler
Forholdet til eksisterende bystruktur

Meget god

Stasjonsområdet som nytt byrom
Mulighetene for ny bystruktur og nye
funksjoner innenfor anleggsgrensen
Rangering

9.9

Alternativ
6b + 2

Alternativ
6b + 3

Meget god

God til
meget god
Meget god

Middels god
til god
God

Meget god

Meget god

God

Middels god

God

God

Middels god

Utfordrende

Meget god

Meget god

God

Middels god

1

1

2

3

Andre temaer

9.9.1 Trafikk
I delutredning trafikk Seut-Rolvsøy [51] er det vurdert trafikale konsekvenser for reisemidlene gange,
sykkel, kollektiv og bil til og fra stasjonsområdet på Grønli.
Konsekvenser for gående og syklende
Etablering av en sammenhengende gang-/sykkelforbindelse fra Simo-rundkjøringen til St. Croix via
stasjonen, med forgreininger ned mot sentrum, vil medføre en raskere og tryggere stasjonsatkomst
sammenlignet med dagens situasjon, særlig for sykkelbrukere. To atkomstsoner til stasjonsplattform
vil gi kortere reiseavstand til plattform for både gående og syklende.
Når det gjelder forskjeller mellom alternativene, gir vegalternativ 1 bedre øst/vest-forbindelser
gjennom St. Hansfjellet ved at dagens vegtunnel tas i bruk til gang- og sykkelveg. Alternativet gir også
noe bedre nord/sør-forbindelser langs vestsiden av fremtidig fv. 109 enn de to andre vegalternativene.
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Vegalternativ 2 og 3 gir en litt bedre totalsituasjon for gående og syklende ved Veumveien/Holmegata
ved at det kan etableres gang- og sykkelkulvert på østsiden av vegen.
Hovedforskjellen mellom vegalternativ 2 og 3 er at kollektivgata over jernbanestasjonen legges i
samme plan som rv. 110 i alternativ 3 og planskilt i alternativ 2. Kryssingen i plan i vegalternativ 3
medfører en ekstra barriere, dårligere trafikksikkerhet og en mindre bekvem atkomst til stasjonen.
Som en del av vurderingen av tilgjengelighet for gående og syklende er det utført analyser av influens/dekningsområde for disse transportmidlene. Analysene bygger på informasjon om vegnettet som er
egnet for disse transportformene i de ulike alternativene og viser hvilket dekningsområde
transportformene har innenfor reisetidsintervallene 5, 10, og 15 minutters avstand fra den nye
stasjonen. Figur 9-11 under viser dekningsområde for gående i vegalternativ 1.

Figur 9-11: Gangtid til framtidig stasjonsalternativ 2a og 6b, vegalternativ 1. I vegalternativ 2 og
3 er dekningsområdet noe mindre enn for vegalternativ 1. Lilla punkt viser atkomster til
framtidig stasjon
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Planlagt nytt tilbud for gående og syklende er vurdert i sammenheng med ny stasjonsplassering og
bebyggelsen som vil sogne til stasjonen. Alle alternativer for fremtidig stasjonsplassering vil ha et
større antall bosatte og ansatte innen 15 minutters gangavstand sammenlignet med dagens situasjon.
Tilsvarende vil det være flere ansatte og bosatte innen 15 minutters sykkelavstand sammenlignet med
dagens situasjon. Banekombinasjonene med vegalternativ 1 får noe flere bosatte og ansatte innenfor
15 minutters gå- eller sykkelavstand sammenlignet med banealternativene som er kombinert med
vegalternativ 2 og 3. På noe lengre sikt kan ny stasjon og ny boligutbygging gi endringer i
bosettingsmønsteret, slik at flere får kort reise med sykkel eller gange til stasjonen på Grønli.
Konsekvenser for kollektivtrafikk
Alle stasjonsalternativer vurderes samlet sett å gi gode forutsetninger for overgang mellom buss og
tog. Alternativ 6b + 3 har imidlertid litt lenger avstand mellom togplattformer og noen av
bussplattformene, men overgang mellom buss og tog vurderes som god også i dette alternativet.
Kollektivtrafikkens atkomst til hovedvegnett regnes for å være god i alle alternativ. Vegalternativ 1 og 2
har en bedre løsning for busser i rute i kollektivgata sammenlignet med vegalternativ 3. Dette fordi
man i disse vegalternativene unngår signalregulert kryssing i plan med rv. 110. I vegalternativ 3 er rv.
110 lagt i samme nivå som kollektivgata, noe som trolig medfører signalregulering av dette krysset og
noe ventetid for busser som skal svinge inn og ut fra kollektivgata/terminalområdet. Det er på
nåværende planstadium ikke gjort detaljerte vurderinger av bussens fremkommelighet i dette krysset,
og hvor store forsinkelser bussen vil få er avhengig av grad av prioritering i lyskrysset. Dette må
vurderes opp mot behov for framkommelighet for biltrafikk på rv. 110 og framkommelighet for gang- og
sykkeltrafikken på tvers av kollektivgaten. Generelt vurderes vegalternativ 1 å gi best
bussframkommelighet.
Konsekvenser for trafikkavvikling
Trafikkavviklingen på vegnettet og ved stasjonen er vurdert å bli akseptabel. Den største utfordringen
for trafikkavviklingen gjelder at trafikk på rv. 110 og fv. 109, i større grad enn i dag, kjører i samme
trasé. Dette gir køer og forsinkelser for mange av alternativene/scenariene og påvirker hele strekningen fra krysset rv. 110 x St. Croix gate mot Bydalen/Lisleby til krysset mellom rv. 110 og fv. 109. Både
bil- og kollektivtrafikk til og fra stasjonsområdet vil kunne kjøre uten større forsinkelser i de fleste
tilfeller, inn fra nord og i kollektivgata fra sør, til de aktuelle plassene på stasjonsområdet. Hvis en
ankommer fra vest eller sør, via rv. 110 eller fv. 109, vil en kunne oppleve å stå i kø. Dette gjelder alle
vegalternativer, både i morgen- og ettermiddagsrush. Det vil også kunne oppstå kø på fv. 109 inn mot
rundkjøringen ved Fremskridt fra nord, som vil kunne påvirke total reisetid for de som ankommer
stasjonen fra denne retningen. Trafikkberegningene for det fremtidige vegnettet som helhet, viser at
reisetiden for utvalgte ruter i gjennomsnitt er kortere for vegalternativ 1 og 2 enn for vegalternativ 3.
Konsekvenser for annen tilbringertransport og parkering
Parkeringstilbudet for bil vil bli begrenset ved ny stasjon i alle alternativer. Det er avsatt plasser for
buss, taxi, korttidsparkering og av-/påstigning. Det legges, i tråd med Bane NORs parkeringsstrategi,
ikke opp til innfartsparkering på bakkeplan i stasjonsområdet (jf. kapittel 4.2.4 og 4.2.5). Togreisende
som trenger å parkere bil ved stasjonen over et lengre tidsrom, kan benytte andre offentlige eller
private parkeringsplasser i Fredrikstad eller Bane NORs parkeringstilbud i Råde. Bane NOR ønsker
også å se på muligheten for et samarbeid med kommunen om eventuell sambruk av etablerte
kommunale parkeringsplasser (jf. kapittel 12.5.8).
I kommuneplanarbeidet er det lagt opp til at fremtidig kapasitet for sykkelparkering vil øke betraktelig
sammenliknet med dagens situasjon. Dette vil gi en langt bedre parkeringssituasjon for syklende til
stasjonen i fremtiden. Forskjellen mellom bane- og vegalternativene når det gjelder sykkelparkering
vurderes å være ubetydelig.
Trafikksikkerhet
Trafikksikkerhet er vurdert på et overordnet nivå. I alle vegalternativ er det lagt opp til stor grad av
separasjon mellom harde og myke trafikanter ved at disse transportformene ikke behøver å bruke de
samme vegarealene til/fra stasjonsområdet. Store deler av gang- og sykkelvegnettet har egne traséer
som er adskilt fra annen vegtrafikk med et fysisk skille. Dette gir bedre trafikksikkerhet, både med
hensyn til faktisk antall ulykker og følt/opplevd trafikksikkerhet/komfort, som følge av mindre behov for
vaktsomhet. Lange underganger og tunneler vil kunne oppleves som utrygge for gående og syklende,
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men god belysning og dekorasjon av disse anleggene kan bidra til en bedre opplevelse hos brukerne.
Det forventes økt trafikk i Glemmengata/Knipleveien forbi Trara skole, som følge av tilbringertrafikk til
de nye stasjonsområdet. Som avbøtende tiltak er Glemmengata foreslått innsnevret til ett kjørefelt
med toveis trafikk. Forskjellene mellom de ulike bane- og vegalternativene er små. Den største
forskjellen er at alternativ 6b + 3 legger opp til kryssing i plan mellom rv. 110 og kollektivgaten. Her vil
det trolig bli behov for signalregulering. Dette kan innebære en risiko dersom syklende og fotgjengere
velger å krysse på rødt lys.
Oppsummering
Oppsummering av temaet trafikk er vist i tabell 9-22. I samlet vurdering kommer alternativ 2a + 1 og
6b + 1 best ut. Alternativ 6b + 2 er vurdert som nest best, og 6b + 3 er vurdert som det dårligste
alternativet.
Tabell 9-22: Oppsummering av temaet trafikk
Alternativ
2a + 1

Alternativ
6b + 1

Alternativ
6b + 2

Tilgjengelighet for gående og syklende

Meget god

Meget god

Kollektivtrafikk

Meget god

Meget god

God til
meget god
Meget god

God
God
God

God
God
God

God
God
God

1

1

2

Trafikkavvikling nær stasjonen
Annen tilbringertransport og parkering
Trafikksikkerhet
Rangering

9.9.2

Alternativ
6b + 3
Middels god
til god
God til
meget god
God
God
Middels god
til god
3

Samferdselsanlegg og infrastruktur

Veganlegg
Omlegging av eksisterende veganlegg er beskrevet i kap. 8. Når det gjelder forholdet til andre
planlagte overordnede veganlegg er dette omtalt i kap. 5.3.3 og 5.3.4.
Vann- og avløpsanlegg
Der eksisterende vann- og avløpsledninger kommer i konflikt med planlagt jernbane og veg legges
disse om. Hovedutfordringene innenfor VA-omlegginger er håndtering av de store
overvannsmengdene som må krysse ny bane på veg mot Seutelva, Vesterelva eller Glomma. Dagens
løsninger er i hovedsak utformet med selvfallsløsning. Lav høyde på bane og vannivå på resipienten
(elva) setter grenser for mulige utførelser og medfører lange omlegginger og store ledninger med lite
fall.
Elektriske forsyningsanlegg
Generelt vil det planlegges omlegging av eksisterende kabler der disse kommer i konflikt med tiltaket.
Det vil være behov for omlegging eller fjerning av eksisterende elkraft forsyningskabler, stikkledninger
og nettstasjoner som kommer i konflikt med ny banetrasé. Omfanget er størst i bebygde områder.
Høyspent luftstrekk ved Råbekken (alt. 2a) eller Dikeveien (alt. 4a) må heises for å oppnå
forskriftsmessig høyde over ny banetrasé. Dette vil bli vurdert nærmere i reguleringsplanfasen.
Fjernvarme
Planlagt jernbanetrasé krysser eksisterende fjernvarmeledninger flere steder. Omlegging av
eksisterende fjernvarmeledninger detaljeres i neste planfase. Eventuelle muligheter for å plassere ny
spiss-/ reservelast for produksjon av fjernvarme i området rundt ny jernbanestasjon på Grønli vil bli
vurdert nærmere i reguleringsplanfasen.
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9.9.3 Risiko og sårbarhet
Hensikten med ROS-analysen [42] er å sikre et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag for å ivareta
samfunnssikkerhet i planområdet, og gi kommunen et godt beslutningsgrunnlag for å ivareta
samfunnssikkerhet i arealplanleggingen. Analysen er gjort på overordnet plannivå tilpasset
kommunedelplan og teknisk hovedplan. Analysen omfatter både ferdigstilt veg/jernbane og
anleggsfase.
De viktigste stegene i analysen er fareidentifisering, vurdering av risiko og sårbarhet, samt
identifikasjon av avbøtende tiltak. For ferdig anlegg er det identifisert 41 uønskede hendelser hvorav 5
er tatt videre til detaljert risiko- og sårbarhetsvurdering. Dette gjelder følgende hendelser:
- Brennende godstog i tunnel
- Brennende persontog med stans i tunnel
- Brennende bil i vegtunnel
- Flom i Veumbekken
- Styrtregn med store nedbørsmengder på kort tid
For anleggsfasen er de mest sentrale identifiserte hendelsene:
- Trafikkulykke med anleggstrafikk
- Brann på anleggsområdet
- Brudd på vannledning (ringledning. 900mm PE) som krysses av veg/bane ved Evjebekken
- Kvikkleireskred ved Evjebekken som følge av anleggsarbeid
Det er ikke vurdert at noen av de identifiserte hendelsene medfører høy risiko totalt sett. Hendelser
med store konsekvenser er generelt vurdert å ha lav sannsynlighet og hendelser med høy
sannsynlighet er vurdert å ha lave konsekvenser. Et fellestrekk for flere av hendelsene er usikkerhet i
vurderingene som følge av prosjektets tidlige stadium og som følge av at enkelte vurderinger/analyser
er planlagt gjort først i neste planfase. Dette medfører at sentrale tiltak vil være videre arbeid og mer
detaljerte vurderinger for å sikre at risikonivået er akseptabelt. Det konstateres at det er ikke funnet
spesifikke forhold ved dette tiltaket som tilsier at risikonivået vil være høyere enn for tilsvarende tiltak
andre steder. Det bemerkes dog at det er utfordrende grunnforhold gjennom hele planområdet. Dette
forholdet forutsettes håndtert gjennom videre planarbeid, slik at det ikke vil utgjøre en nevneverdig
risikofaktor (grunnforhold vil i første rekke være en prosjektrisiko som er med å avgjøre
gjennomførbarheten til prosjektet). Det konkluderes derfor med at tiltaket kan gjennomføres gitt at
tiltak implementeres og identifiserte fareforhold følges opp i videre planfaser.
Det er ikke identifisert vesentlige forskjeller i risiko- og sårbarhet for de ulike alternativene for veg og
jernbane, med unntak av at hendelsene «brennende bil i vegtunnel» og brannhendelser på jernbane
vil være mer sannsynlig ved henholdsvis vegalternativ 1 og banealternativ 4a (mellom Kiæråsen og
Rolvsøy) som følge av lenger tunnelstrekning.
Som følge av prosjektets tidlige stadium vil det være en del usikkerhet beheftet med
analyseresultatene, men basert på analysegruppens sammensetning, anses det som sannsynlig at
relevante forhold er avdekket og at analysens konklusjoner er robuste.
9.9.4 Offentlige og private tiltak
Tiltaket medfører behov for omlegging av eksisterende samferdselsanlegg og infrastruktur. Det vises
til kapittel 9.9.2 for omtale av dette.
Tiltaket medfører behov for relokalisering av enkelte bygg og anlegg. Endelig behov for arealbeslag og
konsekvens for bygg og anlegg vil fremgå av påfølgende reguleringsplan.
Bane NOR, Statens vegvesen, Fredrikstad kommune og Østfold fylkeskommune ønsker å inngå
samarbeidsavtale om knutepunktutvikling på Grønli, jf. omtale i kapittel 12.2 Videre samarbeid om
knutepunktutvikling.
Estimater for grunnerverv inngår i investeringskostnadene som er estimert for de ulike alternativene.
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9.9.5 Miljøbudsjett
I tråd med planprogrammet er det utarbeidet miljøbudsjett hvor miljøkostnader knyttet til utslipp fra
bygging og drift av jernbanen er beregnet. Det er i tillegg utarbeidet miljøbudsjett for veg som tar for
seg både utbyggings- og driftsfasen, hvor dette også inkluderer beregning av klimagassutslipp fra
transport på veg i driftssituasjon. Beregning av CO₂-kostnader fra vegtransport i driftsfasen inngår
også i miljøkostnader i nytte/kostnadsanalysen [44].
Miljøbudsjett for bane
Miljøbudsjettet viser beregninger av forventet utslipp av klimagasser i CO2-ekvivalenter fra
utbyggingsfasen, drifts- og vedlikeholdsfasen.
I delutredning «Klimagassvurdering for tekniske alternativer (Miljøbudsjett) Seut–Rolvsøy» [61]
beskrives klimagassutslippet fra anleggene som de alternative jernbanetraseer medfører.
Delutredningen klimagassbudsjett inngår som del av det miljøfaglige beslutningsgrunnlaget som skal
legges til grunn for valg av alternativ som videreføres som forslag til kommunedelplan. I tillegg vil
klimagassanalysen for det valgte alternativ, som beskriver kilder til klimagassutslipp, være grunnlag
for valg som kan bidra til reduksjon i klimagassutslipp i neste fase av prosjekteringen.
Estimering av klimagassutslipp er gjennomført som en preliminær livsløpsanalyse, iht. gjeldende
veiledning for «miljøbudsjett» ved Bane NOR. Det er gjort beregninger for alternativ 2a og 6b 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
alternativene.
For Seut-Kiæråsen medfører alternativ 2a et utslipp på ca. 114 000 tonn CO₂-ekvivalenter2, og
alternativ 6b medfører et utslipp på ca. 126 000 tonn CO₂-ekvivalenter. Alternativ 2a på strekningen
Kiæråsen-Rolvsøy medfører et utslipp på ca. 113 000 tonn CO₂-ekvivalenter, og alternativ 4a 99 000
tonn CO₂-ekvivalenter.
Grunnarbeider medfører de største klimagassutslippene etter en fagvis inndeling, etterfulgt av bruer
og konstruksjoner, tunneler, og overbygning jernbaneteknikk (JBT). Grunnarbeider inkluderer blant
annet massehåndtering og VA, men den største andelen av utslipp fra grunnarbeider er knyttet til
kalksementstabilisering.
Kalksement fra grunnstabilisering utgjør som enkeltpost hovedandel av klimagassutslipp for alle
traséalternativ. Generelt medfører arbeid med tunge masser, betong og stål store klimagassutslipp.
Miljøbudsjett for veg
Miljøbudsjettet viser antatte utslipp av klimagasser (tonn CO₂-ekvivalenter) fordelt på de ulike
vegalternativene fra utbygging, drift- og vedlikeholdsfasen og bruksfasen (transport). Metoden er
basert på Statens vegvesen sitt verktøy EFFEKT og gjennomført i henhold til Statens vegvesens
håndbok V712 for vurdering av klimagassutslipp i tidlig fase. Resultatene er videre utredet i
delutredning Miljøbudsjett veg ICP-16-A-25584 [77] for de ulike vegalternativene.
Resultatene av EFFEKT-beregningene 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), mens vegalternativ 2 kommer nest best

2

Følgende eksempel gir et bilde på utslippsmengdene: Hvis det antas at nye personbiler i 2018 har et utslipp
på 62 g CO₂ ekv./km, og har en årlig kjørelengde på ca. 12 000 km, vil dette tilsvare ca. 0,744 tonn CO₂ ekv./år.
Ett års utslipp fra ca. 10 000 biler utgjør ca. 7 500 tonn CO₂-ekvivalenter.
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ut (ca.70 800 tonn CO₂-ekvivalenter). Forskjellene ligger hovedsakelig i mengde kalksementpeling,
betong og armering. Det er en liten forskjell i utslipp mellom alternativ 2 og 3. Vegalternativene skilles
i hovedsak på mengde betong og stål ettersom alternativ 2 har noe lenger tunnel enn alternativ 3,
samt at alternativ 3 har mindre behov for stabilisering. Totalt sett har vegalternativ 3 16 % lavere
utslipp sammenliknet med vegalternativ 1, og 5 % lavere utslipp sammenliknet med vegalternativ 2.
Klimagassutslippene kan reduseres ytterligere i senere planfaser ved å ha fokus på mengde og type
materialer som totalt sett har lavere utslipp av klimagasser.
Ved å legge klimagassutslipp til grunn for valg av alternativ er det mulig å velge det alternativet som
gir minst utslipp i form av tonn CO₂-ekvivalenter. Videre er det mulig, i senere faser av prosjektet, å
vurdere ytterligere tiltak for å redusere klimagassutslippene i prosjektet ved å knytte utslipp til
innsatsfaktorer.
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10 MÅLOPPNÅELSE OG ANBEFALING
Vurdering av måloppnåelse og Bane NOR og Statens vegvesen sin anbefaling av alternativ fremgår i
eget dokument, Notat måloppnåelse og anbefaling [57].
På strekningen Seut–Kiæråsen er det felles plan for bane og veg. Her er Bane NOR og Statens
vegvesen forslagsstillere. På strekningen Kiæråsen–Rolvsøy er Bane NOR forslagsstiller.
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11 PLANFORSLAGET
11.1 Generelt
I dette kapittelet beskrives forslag til plankart og bestemmelser som utgjør den juridisk bindende delen
av kommunedelplanforslaget.
Planområdet er vist på plankartet som strekker seg over tre kartutsnitt i målestokk 1:5000 (A1).
Alternativ 2a + 1, 6b + 1, 6b + 2 og 6b + 3 dekkes innenfor kartblad 1. Alternativ 2a og 4a vises på
kartblad 2 og 3.
Planområdet omfatter nytt dobbeltspor for jernbane, nytt kollektivknutepunkt, ny rv. 110, omlegging av
fv. 109, fremtidig deponi i Kiæråsen samt anleggs- og riggområder og andre arealer som er
nødvendige for å få gjennomført tiltaket.
Avsatt planområde er bevisst gjort noe større enn det fremtidige jernbane- og vegtiltaket for å sikre
tilstrekkelig areal i forbindelse med optimaliseringer i reguleringsplanfasen. Avgrensningen er basert
på traseer og løsninger utformet på kunnskap og detaljeringsnivå tilpasset kommunedelplanen.
Endelig arealutstrekning for tiltaket fastsettes i reguleringsplanen. I de områder hvor en på nåværende
tidspunkt vet at det er knyttet utfordringer til løsninger, har planavgrensningen også tatt utgangspunkt i
de alternative løsninger som foreligger. Følgende prinsipper er lagt til grunn for avgrensning av
planområdet:
 avstand 100 meter fra senterlinje i tunnel
 avstand 50 meter fra senterlinje veg i dagen
 avstand 60 meter fra senter jernbanespor i dagen
 avstand 100 meter fra senter jernbanespor i tunnel
 foreløpige anleggs- og riggområder er tatt med i planavgrensningen der de går utenfor
avgrensningen som fremkommer av punktet over
 areal som det er sannsynlig at blir berørt i arbeidet med videre optimalisering av tiltaket
Enkelte steder ligger planområdet litt utenfor varslet planavgrensning. Dette skyldes i hovedsak mer
detaljert prosjektering i tidsrommet mellom varslet planavgrensning og utarbeidelse av plankartet, og
dermed et mer detaljert kunnskapsnivå enn det som var utgangspunktet for varslingsgrensen. Dette er
i hovedsak arealer som er foreslått benyttet til anleggs- og riggområde. Planområdet er på andre
områder mindre enn den varslede planavgrensningen.

11.2 Plankart og bestemmelser
Planområdet er vist med hensynssone H710 Båndlegging for regulering etter plan- og bygningsloven
sammen med arealformål fra kommuneplanens arealdel og samferdselslinjer som viser tiltaket det
planlegges for.
Planbestemmelsene utfyller plankartet. Den viktigste bestemmelsen er knyttet til hensynssone –
båndlegging, som sikrer arealer til tiltaket som skal detaljeres nærmere i reguleringsplanen.
11.2.1 Hensynssone båndlegging
Kommunedelplanen båndlegger arealer for ønsket korridor. Alt areal innenfor planområdet er båndlagt
for videre planlegging av nytt dobbeltspor på strekningen Seut–Rolvsøy, nytt kollektivknutepunkt på
Grønli, omlegging av rv. 110 og fv. 109, deponi i Kiæråsen og andre nødvendige tiltak. Søknader om
tiltak som ligger innenfor båndleggingssonen skal forelegges Bane NOR og Statens vegvesen for
uttalelse før vedtak fattes. Normale drifts- og vedlikeholdstiltak på og langs riks-, fylkes- og det
kommunale vegnettet unntas fra bestemmelsen.
Båndleggingen oppheves så snart det foreligger vedtatt reguleringsplan for tiltaket, og senest innen
fire år etter vedtak av kommunedelplanen. Etter søknad til departementet kan båndleggingen
forlenges med fire år. Hensikten med båndleggingen er å sikre at det ikke iverksettes byggearbeid
innenfor planområdet som kan være til hinder for realiseringen av tiltaket.
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11.2.2 Arealformål i kommuneplanens arealdel
Arealformålene i kommuneplanens arealdel for Fredrikstad kommune er vist på plankartet.
Båndleggingssonen gjelder foran arealformålene med de begrensninger som følger av
bestemmelsene til båndleggingen.
11.2.3 Linjer for jernbane- og veganlegg
Plankartet er vist med linjer for jernbane, veg og kollektivtrase, samt symbol for knutepunkt. Linjene er
basert på senterlinje for bane og veg og viser ikke den reelle bredden på tiltaket. Endelig utforming av
knutepunktet, utstrekning av tunneler, bruer mm vil først bli avgjort i neste planfase. Linjene gir
forutsetninger for reguleringsplanen som utarbeides etterpå, men de er ikke til hinder for at viste
traseer kan bli justert eller supplert i neste fase ut fra den mer detaljerte kunnskapen som etableres
gjennom en reguleringsplanprosess.
I reguleringsplanfasen vil det kunne bli justeringer av traseer for dobbeltspor, stasjons- og
vegløsninger som følge av videre optimalisering.
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12 VIDERE PLANARBEID
12.1 Reguleringsplaner
I kommunedelplanarbeidet er det forutsatt samtidig planlegging, finansiering og bygging av veg og
jernbane på strekningen mellom Simo og St. Croix. Etter at kommunedelplanen er vedtatt, vil det bli
utarbeidet reguleringsplan(er) med utgangspunkt i valgte løsning. I reguleringsarbeidet vil plassering
og utforming av jernbaneanlegget og veganlegget med tilhørende funksjoner bli optimalisert.
Grunnlaget for reguleringsplan tar vanligvis utgangspunkt i en detaljert teknisk plan for å sikre
tilstrekkelige arealer. Ved utarbeidelse av reguleringsplan vil berørte offentlige myndigheter,
grunneiere, naboer og andre interesserte bli varslet, både ved oppstart og ved offentlig ettersyn, slik at
de kan uttale seg til planforslaget. Reguleringsplanene vil fastsette endelig løsning og være grunnlaget
for erverv av arealer til anlegget. I forkant av og parallelt med utarbeidelsen av reguleringsplan vil det
utføres prosjektering og videre undersøkelser for å avklare tekniske og miljømessige forhold.
Reguleringsplanene skal gi grunnlag for både permanent og midlertidig grunnerverv, avklare
nødvendige arealbehov for atkomster og vegløsninger, over-/underganger, detaljert trasé for bane og
veg, konstruksjoner, anleggsområder og eventuelle deponiområder og fastsette nødvendige krav til
utforming og hensyn til omgivelsene, herunder støytiltak og andre miljøtiltak.
12.1.1 Optimalisering i reguleringsplanfasen
I forbindelse med planleggingsarbeidet har det vært gjennomført flere optimaliseringsrunder for å
komme frem til bedre og mer kostnadseffektive løsninger. På grunn av høye kostnader og kompliserte
grunnforhold er det sett nærmere på muligheter for optimalisering av vegalternativene på Grønli. Dette
arbeidet har vist potensial for noe reduksjon av kostnader for alle alternativ.
Arbeidet med kostnadsoptimalisering vil også være svært viktig i det videre planleggingsarbeidet for
både veg og bane. Det må jobbes videre med linjeoptimalisering av banen både horisontalt og
vertikalt. Vegløsningenes horisontal- og vertikalgeometri må også vurderes og optimaliseres. Dette
gjelder hovedveger (rv. 110, fv. 109), men også optimalisering av krysningspunkter av bane og veg
langs hele linjen. Som et mulig tiltak for å redusere kostnader, vil det sees nærmere på en løsning
med 3 spor til plattform på ny Fredrikstad stasjon/Grønli i stedet for løsning med 4 spor til plattform
som er forutsatt i kommunedelplanforslaget. I tillegg kan det bli aktuelt med en trinnvis utbygging der
deler av vegprosjektet forskyves til et senere tidspunkt.
I forkant av eller tidlig i reguleringsplanfasen, når vegløsning og baneprinsipp er valgt, bør det gjøres
en mulighetsstudie og alternativsvurdering av knutepunktet. Dette inkluderer en vurdering av hvordan
InterCity-prosjektet kan integreres i en framtidig bystruktur, samt en mer detaljert vurdering av høyder,
arealutnyttelse, omfang av lokk, optimalisering av kollektivløsninger m.m. En vil også se nærmere på
gang- og sykkelvegløsninger omkring og gjennom knutepunktet i forhold til vedtatt hovedsykkelplan og
utforming av framtidige transformasjons- og byutviklingsområder.
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. Dette er spesielt relevant ved Frydenlundfjellet og
Grønlifjellet.
Det skal jobbes videre med fase- og etappeplaner for å avklare nærmere hvordan
anleggsgjennomføringen kan utføres.
Det er flere steder svært utfordrende grunnforhold, med bløt og stedvis sensitiv eller kvikk leire til stor
dybde. Store inngrep i områder med varierende løsmassemektighet, terrengnært grunnvannsspeil og
artesiske lag krever mer detaljerte beregninger for hva dette vil ha å si for vannbalansen i løsmasser
og fjell. Det er behov for mer detaljert kartlegging og supplerende grunnundersøkelser i
reguleringsplanfasen som grunnlag for videre optimalisering av traseer og løsninger.
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Noen av tiltakene vil kunne påvirke omgivelsene på en annen måte enn hva som er lagt til grunn i
kommunedelplanen. Dersom det blir tilfelle, vil vurdering av endringene inngå i
reguleringsplanprosessen.

12.2 Videre samarbeid om knutepunktutvikling
Stasjonsområdet på Grønli skal sees i sammenheng med og integreres i omkringliggende by- og
transportstruktur. Ansvaret for å utvikle knutepunkter er ikke plassert hos én aktør, men hos alle
statlige, regionale, kommunale og private aktører som har virkemidler innenfor areal- og
transportplanlegging. Et bredt samarbeid mellom berørte aktører vil legge til rette for et best mulig
framtidig knutepunkt i tråd med nasjonale, regionale og lokale føringer.
I 2015 inngikk Bane NOR, Statens vegvesen, Østfold fylkeskommune og Fredrikstad kommune en
avtale om å samarbeide om knutepunktutvikling rundt stasjonen, og gjennomførte et felles
parallelloppdrag for å få ideer til hvordan stasjon med tilliggende omgivelser kunne utvikles i tråd med
aktørenes felles mål og ambisjoner. Aktørenes innspill til planarbeidet gjennom parallelloppdraget er
videreført i arbeidet med nytt dobbeltspor og utvidelse av rv. 110 (jf. kapittel 6.2.4).
Det er flere prosjekter og planarbeid i knutepunktet som bør koordineres, herunder utvikling av
Glemmen videregående skole (jf. kapittel 12.5.7), mulig kommunal områderegulering av
Grønliområdet (som følge av kommunens rullering av kommuneplan og fortettingsstrategi),
detaljregulering av nytt dobbeltspor med stasjon, ny rv. 110 og kollektivtrasé/busstopp. For at
bussløsningen på Fredrikstad stasjon skal bli riktig dimensjonert, er det behov for å jobbe videre med
og stadfeste en strategi for framtidig bussbetjening av Fredrikstad byområde på lang sikt (overordnet
grep; stopp- og rutestruktur (pendelruter), vurdering av behov for og plassering av terminal mv). Dette
er også viktig for Fredrikstad kommunes arealplanarbeid og Statens vegvesen. Partene vurderer at
kvaliteten på hver enkel plan/ prosjekt vil heves ved å se dem i sammenheng.
Bane NOR, Statens vegvesen, Fredrikstad
kommune og Østfold fylkeskommune ønsker
derfor å videreføre samarbeidet i en mer
konkret samarbeidsavtale, basert på Veileder
for helhetlig knutepunktutvikling (Statens
vegvesen, Jernbanedirektoratet og KS 2018).
En slik avtale vil være en videreføring av
dagens samarbeid og omtale mer konkret og i
større detalj hvordan partene skal jobbe mot
et felles mål; koordinering og samkjøring av
prosjektene inkludert organisering
(arbeidsgruppe/styringsgruppe med
representanter fra partene), prinsipper for
ansvars- og kostnadsfordeling og planstrategi
(valg av plantype, nivå og grensesnitt mellom
planer, eventuelle felles planarbeid).

1 Mål for prosjektet
a. Hvilket tidsperspektiv det skal dimensjoneres for. Det
kan være ulike tidsperspektiv for ulike deler av
knutepunktet, for eksempel jernbanen, bussinfrastruktur
b. Dimensjonering for de ulike transport
formene i knutepunktet, eksempelvis hvor mange
bussholdeplasser det skal tilrettelegges for.
c. Forhold for kollektivreisende i knutepunktet.
d. Forhold mellom knutepunktet og omgivelsene.
2 Ansvarsdeling mellom partene.
3 Prinsipper for kostnadsfordeling og
gevinstfordeling.
4 Organisering av prosjektet
5 Plantype.
Eksempel på innhold i en samarbeidsavtale, fra Veileder for
helhetlig knutepunktutvikling (2018)

Bane NOR ønsker å inngå en samarbeidsavtale i forkant av detaljregulering for nytt dobbeltspor for at
partene skal ha felles enighet om og forståelse av hva som skal inn i planen.

12.3 Grunnerverv
Vedtatte reguleringsplan(er) legger grunnlaget for erverv av arealer til utbyggingen. Det vil være behov
for både midlertidige arealer under anleggsperioden og permanente arealer til det nye anlegget. Målet
er å komme frem til minnelige avtaler med grunneier. Dersom det ikke lykkes å inngå avtaler om
avståelse av grunn, har Bane NOR og Statens vegvesen anledning til å ekspropriere grunn og
rettigheter både til midlertidig og permanent bruk til hhv. jernbane- og veganlegg. Eventuell
ekspropriasjon må være hjemlet i en vedtatt reguleringsplan.
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12.4 Helse, miljø og sikkerhet
Håndteringen av helse, miljø og sikkerhet skjer gjennom flere lovverk, blant annet plan- og
bygningsloven og Byggherreforskriften. Den videre planleggingen og utbyggingen vil skje i tråd med
de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter.
12.4.1 Helse
Fasen fram til ferdig anlegg medfører aktiviteter som på ulikt vis kan påvirke befolkningens helse
negativt. Det gjelder både fysiske og prosessmessige delene av den videre planleggingen, bygging og
drift. Grunnervervsprosessen kan medføre økonomisk usikkerhet for grunneiere og rettighetshavere.
Usikkerhet om løsninger kan være en belastning.
Ulemper både i anleggsfasen og driftsfasen, som støy, luftforurensning og ulike typer midlertidige
løsninger, vil kunne påvirke de berørtes helse negativt. Urimelige belastninger på befolkningens helse
og trivsel kan forebygges ved at tiltakshaverne og utførende (entreprenørene) gir god informasjon og
muligheter for medvirkning. Det vil bli lagt vekt på å gjennomføre anleggsfasen så skånsomt som
mulig.
12.4.2 Miljø
I forbindelse med prosjektet er det utarbeidet et miljøprogram som gjelder for parsellen FredrikstadSarpsborg [39]. 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.
Konsekvensutredningen som er gjennomført identifiserer konsekvensene av tiltaket, og gir et grunnlag
for å kunne konkretisere mål og identifisere avbøtende tiltak.
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. Avbøtende tiltak for å redusere ulemper i
nærmiljøet vil vurderes i det videre arbeidet.
 Potensialet for forurensning i grunn som kommer i konflikt med utbyggingen er beskrevet i
Miljøgeologirapport [72]. 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. Forurensningstilstand sammenliknet med normen, vil bestemme
omfanget av tiltak som må gjennomføres.
 Forurensende utslipp fra anleggsvirksomheten vil bli regulert av tillatelse til forurensende
utslipp fra anleggsdriften (anleggskonsesjon). Tillatelsen gis av Fylkesmannen i Østfold basert
på søknad om tillatelse til forurensning. Det må forventes at anleggskonsesjonen blant annet
setter krav til rensing og overvåking av anleggsvann før dette slippes ut til resipient.
12.4.3 Trafikksikkerhet
Utbyggingen medfører utfordringer for trafikksikkerheten, både på veg og bane. Dels er det forutsatt
anleggsvirksomhet inntil veg og bane med ordinær drift, og dels vil det bli nødvendig med midlertidige
stenginger og omlegginger av både hovedveger, lokalveger og atkomster. Det vil bli utarbeidet en
egen trafikksikkerhetsplan som til enhver tid sikrer at alle trafikanter tilbys et sikkert vegnett i
anleggsperioden. Planen vil i særlig grad fokusere på å sikre trygg ferdsel mellom hjem og skole.

12.5 Særskilte problemstillinger og viktige hensyn i videre planleggingsarbeid
Nedenfor beskrives enkelte problemstillinger og hensyn det vil bli lagt særlig vekt på i det videre
planarbeidet og byggefasen av tiltaket.
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12.5.1 Landskapsbilde
Det er risiko for at Jubileumseika ved gamle Glemmen kirke kan bli svekket som følge av etablering av
åpen byggegrop for bygging av kulvert i alternativ 4a. Det vises til nærmere omtale av oppfølgende
undersøkelser knyttet til dette i kapittel 12.5.4 Naturmangfold.
12.5.2 Kulturmiljø
Det bør i senere planfase gjennomføres ytterligere antikvarisk-tekniske utredninger som grunnlag for
vurdering av hvilke bygninger som eventuelt kan flyttes til annen plass, midlertidig eller permanent.
Eventuell flytting må vurderes ut fra verneverdi, teknisk tilstand, kostnader mm.
Deler av alternativene går gjennom områder som ikke er bebygd og hvor det potensielt kan finnes
kulturminner under bakken. Dette gjelder spesielt områdene med dyrket mark mellom Lisleby og
slutten av delstrekningen ved Østfoldhallen. Det må derfor tas høyde for at arkeologiske registreringer
gjennomføres på reguleringsnivå.
Det sjeldne anlegget på Trosvik bør vurderes undersøkt med en arkeologisk utgravning for å
konstatere utforming og materialbruk, og for å dokumentere eventuelle andre levninger.
Dersom det blir funnet fredete kulturminner og man ønsker å søke om dispensasjon til å fjerne disse
for å kunne gjennomføre tiltaket, vil det vanligvis være krav om dokumentasjon gjennom arkeologiske
utgravninger.
12.5.3 Nærmiljø og friluftsliv
I det videre arbeidet bør det rettes spesiell oppmerksomhet på nærføringen både av anlegg og
permanent tiltak ved Trara skole. Det må være fokus på å sikre tilfredsstillende trafikksikkerhet rundt
skolen og at vegene på tvers av tiltaket opprettholdes for ferdsel i anleggsfasen. Det samme gjelder
for framtidig jernbaneanlegg som vil komme i nærføring med eksisterende boliger i eksempelvis
gjennom Lisleby/Nøkleby, Grønli og andre sentrale deler av Fredrikstad.
Det vil bli gjort mer detaljerte støyvurderinger i neste planfase (detaljreguleringsplan) enn de som er
gjort i denne planfasen (kommunedelplan).
12.5.4 Naturmangfold
Det er en viss risiko for at Jubileumseika ved gamle Glemmen kirke kan bli svekket som følge av
etablering av åpen byggegrop for bygging av kulvert i alternativ 4a. Det bør derfor vurderes om det er
mulig å flytte betongkulverten lenger mot Lislebyveien. Graving, kjøring eller lagring av masser kan
ikke gjøres i treets rotsone, uten nødvendige tiltak. Rystelser fra sprengningsarbeidene kan føre til
brekkasje i treet og i rotsonen. Det er også en mulig fare for sprekkdannelser i fjellet og at
vanntilgangen til treet endres. Denne faren vurderes som nokså liten ettersom fjellet er granitt og treet
trolig har et grunt rotsystem som ikke går ned i fjellet. Det anbefales at tiltak for å redusere risikoen for
skade vurderes i detaljeringsfasen. Tiltak for beskyttelse av Jubileumseika må også inkluderes i
miljøoppfølgingsplan / plan for ytre miljø.
Det bør gjøres hydrogeologiske vurderinger tilknyttet dammen i Brattliparken og Bingedammen for å
avdekke om det er reell fare for at sprenging av tunnel kan medføre vannstandssenking i dammene.
12.5.5 Naturressurser
Det må gjøres undersøkelser av brønner og kartlegging av uønskete arter for landbruket. Det må også
gjøres detaljerte vurderinger og beskrivelser av behandling av matjord og reetablering av dyrket jord
på områder som benyttes til rigg- og anleggsområder og områder der det gjøres geotekniske
sikringstiltak.
12.5.6 Framtidig bruk av eksisterende baneareal
Bane NOR har som mål at eksisterende bane skal utgå som spor i drift (og deretter fjernes) ved
nyetablering av dobbeltspor. På Fredrikstad-Sarpsborg er det i dag flere funksjoner knyttet til drift av
jernbanen, som i en overgangsperiode vil være avhengig av eksisterende jernbane. Det må derfor
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gjøres en selvstendig vurdering av hva som vil være nødvendig for en hensiktsmessig jernbanedrift på
den enkelte parsell. Etterbruk av dagens jernbanearealer avklares i egen prosess.

12.5.7 Fredrik II og Glemmen videregående skole
I henhold til Østfold fylkeskommunes skolebruksplan (2016-2026) [76] skal det ligge to videregående
skoler i Fredrikstad: Glemmen vgs og Frederik II vgs. Det er besluttet at Frederik II vgs skal flyttes til
ny tomt i Fredrikstad sentrum/FMV-området, mens Glemmen vgs videreutvikles på dagens tomt.
Glemmen videregående skole består av 10 bygninger. Det er en dårlig standard på store deler av
bygningsmassen, og behov for betydelige investeringer på skolen i årene som kommer. Videre
utvikling av nybygg, ombygginger og rivning/sanering av bygg på Glemmen vgs vil i stor grad avhenge
av fremdriften i byggeplanen for Nye Frederik II vgs. som antas ferdigstilt i 2023. Det er igangsatt en
mulighetsstudie for rehabilitering/nybygg/utvidelse av Glemmen vgs. Fylkeskommunen har antydet en
byggeperiode i 2021-23 for første byggetrinn. Annet byggetrinn antas ferdigstilt i 2026.
Ved etablering av nytt dobbeltspor og omlegging/etablering av veg, vil anleggsarbeidene berøre
skolen(e). Det vil være viktig med et tett samarbeid for å redusere ulempene for skoledriften.
Skolekabalen som inkluderer nybygg for Fredrik II vgs og flytting fra dagens bygg ved Merkurbanen til
FMV, samt oppgradering/nybygg ved Glemmen vgs, kan gi noen fleksibilitet/muligheter i
anleggsperioden. Dette må ses nærmere på i videre planlegging i samarbeid med fylkeskommunen.
Det kan også være andre fordeler med et tett samarbeid mellom InterCity/rv.110-prosjektet og
utvikling av Glemmen vgs. I parallelloppdraget introduserte Plan urban en idé om Campus Glemmen
vgs. De koblet ombygging og utvidelse av Glemmen videregående skole til utvikling av
stasjonsområdet. Plan urban viste til at skolen kan bidra sterkt til aktivitet og bruk av byrommene i
sentrum, samtidig som skolen åpner seg opp og kan tilby tjenester tilbake til byen. Dette ble godt
mottatt. Evalueringsgruppen mente at forslaget om Glemmen Campus er et godt grep, en vinn-vinn
situasjon for kollektivknutepunktet, skolen og områdeutviklingen.
Det er felles enighet mellom Østfold fylkeskommune, Statens vegvesen, Bane NOR og Fredrikstad
kommune om nødvendigheten av videre tett samarbeid. Hvordan avklares nærmere i forbindelse med
inngåelse av samarbeidsavtale om knutepunktutvikling.
12.5.8 Mulig samarbeid med kommunen om parkering
Det er et høyt antall parkeringsplasser i Fredrikstad, både i form av kantparkering, parkering på
bakkeplan og i parkeringshus. I gjeldende kommunedelplan for byområdet (vedtatt 2011) og nylig
utført parkeringsutredning i Nedre Glomma konkluderes det med at det er en betydelig overkapasitet
av parkeringsplasser i byområdet. Det er flere offentlige parkeringshus som står halvtomme og som
kommunen ønsker å fylle, mens parkering i gater og på bakkeplan skal reduseres.
I parallelloppdrag Grønli (2015/16) som ble utført i samarbeid med kommune, fylkeskommune og
Statens vegvesen ble parkering for reisende forutsatt dekket i kommunens nærliggende
parkeringshus. Dette prinsippet ble godt mottatt. I evalueringen av parallelloppdraget var partene
enige om at det er viktig med en restriktiv parkeringspolitikk ved utvikling av Grønli og at partene bak
parallelloppdraget i det videre arbeidet må samarbeide om å finne gode bymessige løsninger.
Parkeringstilbudet skal ikke undergrave lokal satsning på kollektiv, sykkel og gange og ikke være til
hinder for byutvikling.
Kommunens parkeringshus i St.Hansfjellet (366 plasser) ligger 400 meter unna nye Grønli stasjon
(atkomst Glemmengata). Apenesfjellet parkeringshus (450 plasser) har to utganger og den nærmeste
ligger rundt 700 meter unna. I den nylig utførte kartleggingen av parkeringstilbudet i Fredrikstad
sentrum var belegget i disse parkeringshusene stort sett under 50 % (St. Hansfjellet hadde belegg
mellom 50-75 % på hverdager mellom 10-14).
Det kan derfor være aktuelt med en avtale med kommunen om sambruk av etablerte kommunale
parkeringsplasser. Dette vil være et tema ved inngåelse av samarbeidsavtale om knutepunktutvikling.
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14.2 Terminologi
Kulvert:
Cut & cover:
Betongtrau:
Viadukt:
Kiss & ride:
RAMS:

En konstruksjon enten over eller under terreng for gjennomføring av veg,
vann eller tekniske installasjoner
En metode for bygging av betongtunnel i åpen grøft som senere tildekkes
Brede nedsenkede konstruksjoner med bunnplate og sidevegger, i
utgangspunktet åpen i toppen
Lang bru over land
Et anlegg/område i nærheten av kollektivtilbud designet for å tillate pendlere
å bli droppet av/hentet med bil
Rams står for Reliability Availability Mobility Safety
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