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1 INNLEDNING
1.1

Bakgrunn og hensikt med rapporten

I teknisk hovedplan som er grunnlaget for planforslaget, er det prosjektert og konsekvensutredet tre
alternativer for rv. 110 Simo – St. Croix. Ifølge kostnadsanslagene har vegalternativ 3 lavest
investeringskostnad – ca. 100 mill. kroner (eksklusiv mva) lavere enn alternativ 2 og ca. 700 mill. kroner
(eksklusiv mva) mindre enn vegalternativ 1. Samtidig er kostnadsanslaget for alternativ 3 vesentlig
høyere enn rammen for rv. 110 i Bypakke Nedre Glomma. De høye kostnadene er, sammen med risiko
knyttet til vanskelige grunnforhold, bakgrunnen for at det ble gjennomført en tilleggsvurdering av en
revidert løsning for vegalternativ 3.
Hovedhensikt med revidert vegalternativ 3 er å redusere kostnader og begrense risiko for økte
setningsproblemer i Grønli-området, som følge av ny rv. 110. Alle alternativene vil ha utfordringer
knyttet til dårlige grunnforhold.
Denne rapporten omhandler primært alternativ utforming av vegalternativ 3 i teknisk hovedplan for
Seut–Rolvsøy, heretter kalt revidert vegalternativ 3. Endringene for rv. 110 sammenlignet med teknisk
hovedplan gjelder bare strekningen fra Veumveien til Grønli. I tillegg er det gjort noen overordnede
vurderinger av mulige kostnadsreduserende endringer for vegalternativ 1 og 2. Rapporten belyser
virkninger av tre eksempler på kostnadsbesparelser og er ikke en uttømmende utforsking av muligheter
i videre planlegging.
Føringer for revidert vegalternativ 3 er gitt av Statens vegvesen:
• Legge rv. 110 på fylling langs stasjonsområdet
• Fjerne betongplate og peler under rv. 110
• Heve veglinjen slik at kulvert/lokk over rv. 110 fjernes

1.2

Metode

Formålet med kommunedelplanen er å velge 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. Kommunedelplanen er på et
overordnet nivå, og vil være grunnlag for videre detaljplanlegging og bygging. Påfølgende planfase er
reguleringsplan hvor valgt trasé optimaliseres ytterligere og fastsettes endelig.
For å kunne sammenlikne revidert vegalternativ 3 med øvrige alternativer (jf beskrivelse i kap 3),
beskrives revidert vegalternativ 3 med fokus på forskjellen fra vegalternativ 3 i teknisk hovedplan (THP)
og kun for strekningen Veumveien–Grønli der vegalternativene er ulike. For beskrivelse av vegalternativ
1, 2 og 3, se teknisk hovedplan [1].
Løsning for revidert vegalternativ 3 er utarbeidet på et nivå som er egnet til å sammenlikne alternativet
med resten av teknisk hovedplan og med et tilhørende revidert Anslag. Det er i tillegg til tekniske og
kostnadsmessige vurderinger (kap. 4 og 5), gjort en vurdering av om revidert løsning gir et annet
konsekvensbilde for ikke-prissatte tema (kap. 6), samt byutvikling (kap. 7). Det er også gjort en
vurdering av prissatte konsekvenser (kap. 8).
Rapporten omfatter også en vurdering av muligheter som kan gi kostnadsbesparelser og redusere risiko
for økte setningsproblemer for vegalternativene 1 (kap. 9) og 2 (kap. 10). Disse løsningene er kun
utformet som plan- og profiltegninger (D-tegninger) og med enklere kostnadsvurderinger basert på
løpemeterpriser. Vurdering av konsekvenser er grovere og mer overordnet enn for revidert
vegalternativ 3.
Rapporten er utarbeidet i et tverrfaglig samarbeid i form av arbeidsmøter med sentrale ressurser og
med innspill til rapport fra flere fagpersoner. Fag som har vært sentrale i arbeidet har blant annet vært
geoteknikk, hydrogeologi, anleggsgjennomføring, spor, konstruksjon, landskapsarkitektur, arkitektur og
veg.
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2 SAMMENDRAG
2.1

Tekniske løsninger revidert vegalternativ 3

Forskjellene mellom revidert vegalternativ 3 i denne rapporten og opprinnelig vegalternativ 3 i teknisk
hovedplan er:
• I revidert vegalternativ 3 ligger rv. 110 høyere forbi stasjonsområdet før kryssing med
kollektivtraseen ved Grønli
• Vegen er fundamentert på kalksementstabiliserte masser i stedet for pelet plate, og for oppfylling
over dagens terreng benyttes lette masser
• Lokk over rv. 110 øst og vest for dagens Glemmengata bru i opprinnelig vegalternativ 3 utgår. Dette
medfører at:
o Teknisk bygg for vegtunnelene gjennom St. Hansfjellet flyttes til vestsiden av St. Hansfjellet
på felles område med teknisk bygg for jernbane med samlet av- og påkjøring
o Gang-/sykkelvegkrysninger på tvers av rv. 110 ved Grønli reduseres fra 3 til 2. fordi gang/sykkelvegkryssing over rv.110 (i forlengelsen av Steffens vei) utgår.
o Reisetorg (stasjonsadkomst vest) på lokk over rv. 110 med 200 sykkelparkeringsplasser og
grøntareal utgår/flyttes
• Betongtunnelene ut fra St. Hansfjellet utgår i revidert vegalternativ 3. For å komme under
Glemmengata for nytt tunnelløp, direktefundamenteres til berg et nytt 50 m langt betonglokk over
rv. 110. Portal for eksisterende tunnel utvides til T9,5 profil.
• Eksisterende vegbru beholdes i Glemmengata over rv. 110, ny gang- og sykkelbru må etableres
parallelt med eksisterende vegbru samme sted, mot øst
• Ny støttemur langs rv. 110 mot den nye jernbanestasjonen
• Eksisterende støttemur langs rv. 110 mot sør beholdes
• Teknisk bygg for vegtunnelene gjennom St. Hansfjellet er lagt til vestsiden av St. Hansfjellet på
felles område med teknisk bygg for jernbane med samlet av- og påkjøring
De tekniske konsekvensene av løsningene er særlig knyttet til risiko for og konsekvens av setninger:
• Uten pelefundamentert plate må det regnes med at vegen vil få setninger som vil føre til et
vedlikeholdsbehov for å reetablere veghøyder etter setninger.
• Det er usikkerhet knyttet til om det er mulig å tilfredsstille krav til tillatte setninger, gitt i Håndbok
N200 [3].
• Mulige setninger, som kan følge av fremtidig byggeaktivitet i området, utgjør en vesentlig usikkerhet
i vurdering av fremtidige setninger på vegen
• En løsning hvor vegen ikke pelefundamenteres synes å være langt mindre robust med tanke på
mulige fremtidige setninger. Dette selv om det å fjerne pelefundamentering for vegen, isolert sett, vil
fjerne noen elementer som innehar risiko for å punktere artesiske lag.
• Fra litt øst for Glemmengata og frem til ca. på høyde med Arups gate ligger vegen innenfor det som
pr. nå er identifisert som en kvikkleiresone / faresone med potensiell risiko for områdeskred. Det er
foreløpig ikke vurdert om dette har konsekvenser for reviderte vegalternativer, ut over hva som vil
gjelde for alternativene i teknisk hovedplan. Nærmere vurderinger er forutsatt i neste fase, for
aktuelle alternativer.
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Figur 2-1: Forskjell i løsninger for revidert vegalternativ 3, sammenliknet med opprinnelig
vegalternativ 3 (teknisk hovedplan).
I den følgende tabell er det et sammendrag av forskjeller mellom revidert vegalternativ 3 og opprinnelig
vegalternativ 3, hentet fra teknisk hovedplan for Seut–Rolvsøy. Sammenstillingen gjelder kun for
relevant del av D10 (Seut–Kiæråsen), dvs. vegtraseen for rv. 110 ved Grønli. Mengder for vegalternativ
3_THP er hentet fra teknisk hovedplan rapport [1].
Tabell 2-1: Oversikt og sammendrag Seut-Kiæråsen
Tema
Alt. 6b + 3

2910 m
rv. 110: 2480 m
fv. 109: 430 m

Lengde

Lengde tunnel
(inngår i trasélengde)

Alt 6b + rev 3

260 m

210 m

140 m bergtunnel 120 m betongtunnel

140 m bergtunnel, 70 m betongtunnel for nytt tunnelløp, 50
m kortere for utvidelse av eksisterende tunnelløp.

Betongtunnel inkluderer
alle betongkonstruksjoner
under bakkenivå (også
stasjon)

Vegklasse

Kryssløsninger

H6, generelt 16 m bredt tverrsnitt, 4 felt, 60 km/t (for rv. 110 og fv. 109)
Seks rundkjøringer med diameter 45 m for rv. 110 og fv. 109
Liten rundkjøring ved Damstredet, 25 m diameter
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Alt 6b + rev 3

To bussplattformer på lokket over banen, seks bussplattformer i sagtannsoppstilling ved
Glemmen vgs.
Buss-for-tog kombineres med korttidsparkering
Kollektivtrafikk og gående/ syklende til stasjonen må vente på signal ved rv. 110
(lysregulering)
Kun buss kan kjøre gjennom knutepunktet
Biltrafikken må vente på signal på rv. 110. Kryssende gang-, sykkel- og busstrafikk.
Lyskrysset rv. 110 x «kollektivgata» er ikke vurdert i detalj
Gående og syklende nordvestfra må gå/ sykle
rundt St. Hansfjellet.
Rv. 110 en barriere.
Ingen sykkelparkering på «bysiden» av rv.
110

Gående og syklende nordvestfra må gå/ sykle
rundt St. Hansfjellet.
Rv. 110 en barriere.
Sykkelparkering på lokk over rv. 110 (200
plasser) utgår/må flyttes.
Antall gang-/sykkelvegkrysninger på tvers av
rv. 110 ved Grønli reduseres fra 3 til 2: Gang/sykkelvegkryssing over rv.110 (i forlengelsen
av Steffens vei) utgår

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

Betongtunnel/lokk over nytt vegløp ca. 46m
meter lengde samt ny portal for utvidelse av
eksisterende tunnel til T9,5
Utvidelse av kjørebru Glemmengata med
fortau

26 300 m³

15 597 m3

201 000 m³

267 000 m3

Konstruksjoner

Betongvolum
konstruksjoner
Kalksementstabilisering
(inkludert kvikkleiresoner)

Geoteknikk

Hydrogeologi (Grønliområdet)

Ingeniørgeologi

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

Vanntett trau Grønli. Grunt alternativ møter
kollektivgate i plan. Spunt og kalksementstabilisering. Kulvert og veg
pelefundamenteres til berg.

Vanntett trau Grønli utgår ettersom vegen
heves. Møter fortsatt kollektivgate i plan.
Pelefundamentering for veg utgår.
Det kalksementstabiliseres under veg, delvis
for stabilitetsforbedring og delvis for
reduksjon av setninger. Fylling av lette
masser, Leca eller skumglass.
En løsning uten pelefundamentering anses
langt mindre robust med tanke på mulige
fremtidige setninger. Anses å medføre økt
vedlikeholdsbehov for veg.

Trau med spunt. Pelefundamentering og
kalksement-stabilisering. Større potensiale for
grunnvannsendringer.

Pelefundamentering erstattet med
kalksementstabilisering. Risiko for punktering
som følge av peler elimineres. Kalksement
har noe større permeabilitet enn leira og kan
påvirke grunnvannssystemet, men i hovedsak
mindre potensial for dette da trau og
pelefundamentering utgår.

Ingen signifikante forskjeller mellom alternativene

Hydrologi

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

Brann og rømning

Tunnel under 500 m
(Det er ekstra sikkerhetskrav til tunneler over 500 m iht. håndbok N500 (veg er ikke behandlet i
denne fasen av brann og rømning))
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Bruddperiode i
anleggsgjennomføringen

Ingen endring i analysen, men den hevede
vegen kan gi noe økt støybelastning for noen
av de nærmeste husene

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

Ingen signifikante forskjeller mellom alternativene

Berørte boenheter
(grunnerverv)

126 boenheter

Utsprengte masser
(berg faste masser)

560 000 m³

Utgravde løsmasser

510 000 m³

535 950 m3
489 440 m3

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

5½ år

Samlet byggetid

8½ år

Forventet kostnad,
2018-prisnivå
(eks. mva.)
Miljøbudsjett

Avvik

2.2
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med støyfølsomt
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etter støyskjerming
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8½ år

6 138 mill. kr (bane)

6138 mill. kr (bane)

2 547 mill. kr (veg)

2392 mill. kr (veg)

8 686 mill. kr (sum veg + bane)

8530 mill. kr (sum veg + bane)

67 414 tonn CO₂-ekvivalenter

72 326 tonn CO₂-ekvivalenter

Ingen signifikante forskjeller mellom alternativene
Noen avvik knyttet til for bratt stigning (over 5 %) for deler av gang- og sykkelvegnettet

Kostnadsvurderinger revidert vegalternativ 3

Totalt innsparingspotensial (prosjektkostnad) for revidert vegalternativ 3 sammenliknet med opprinnelig
vegalternativ 3 er beregnet til ca. 155 mill kr.

2.3

Ikke-prissatte og prissatte konsekvenser, revidert vegalternativ 3

For ikke-prissatte konsekvenser, fremstår revidert vegalternativ 3 som noe dårligere enn opprinnelig
vegalternativ 3 (Teknisk hovedplan) for temaene landskapsbilde og nærmiljø og friluftsliv. Dette er i
hovedsak knyttet til at størrelse på lokk reduseres og funksjoner på lokket fjernes, eller må flyttes.
Revidert vegalternativ 3 medfører at konsekvensen for nærmiljø og friluftsliv for delområdet Grønli
endres til «ubetydelig til liten positiv». For vegalternativ 3 var denne vurdert som liten positiv. For de
øvrige temaene medfører ikke endringene justeringer av tidligere vurderte konsekvenser.
Beregning av nytte og kostnader utenom investeringskostnader bygger på en overordnet beregning av
trafikkstrømmer. Justeringene av vegalternativ 3 er på et detaljnivå som ikke vil påvirke dette.
Gjennomførte beregninger viser at revidert vegalternativ 3 sammen med banealternativ 6b kommer
bedre ut enn 6b+3 fra teknisk hovedplan på grunn av lavere investeringskostnader. Det reviderte
alternativet har best netto nytte av de analyserte alternativene.

2.4

Byutvikling og knutepunkt, revidert vegalternativ 3

Det er en del ulemper for knutepunkt og byutvikling i opprinnelig vegalternativ 3 (teknisk hovedplan),
sammenliknet med de øvrige alternativene. Dette gjelder også for revidert vegalternativ 3. I tillegg
medfører revidert vegalternativ 3 noen andre forhold som gjør den dårligere enn vegalternativ 3.
Tilgjengeligheten mellom stasjonsatkomst vest og sentrum blir svekket ved at atkomstaksen fra Steffens
vei til stasjonen utgår. Glemmen gata, med lav kvalitet for myke trafikanter, blir eneste atkomst til
stasjonen. Kvalitet på stasjonsatkomst vest blir svekket på grunn av miljøbelastning som påføres når

InterCity-prosjektet
Østfoldbanen

Dobbeltspor Seut–Rolvsøy
Rv. 110 Simo-St.Croix
Muligheter for kostnadsoptimalisering av
vegalternativene

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

9 av 58
ICP-16-A-25605
02A
21.06.2019

lokket over rv. 110 fjernes. Dette forsterkes når sykkelparkeringen på lokket i vegalternativ 3 legges inn
på stasjonsatkomst vest i revidert vegalternativ 3. Dette svekker også grøntstrukturen mellom sentrum
til Brattliparken/bymarka som går via parken ved Glemmen kirke og videre nordover forbi
stasjonsatkomst vest. Byutviklingsarealene blir ikke redusert når sykkelparkeringen legges til lokket ved
reiseatkomst vest, men fleksibiliteten i lokalisering av reisetorgfunksjoner reduseres sammenliknet med
alle de øvrige alternativer.
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Mulige besparelser for revidert vegalternativ 1

Revidert vegalternativ 1
Revidert vegalternativ 1 ligger på østsiden av opprinnelig vegalternativ 1 (teknisk hovedplan). Revidert
vegalternativ 1 krysser under eksisterende bane inne i St. Hansfjellet. Hovedhensikten med endringen
er å finne en løsning som reduserer kostnadene og som gir redusert risiko for setninger. Et tiltak i denne
forbindelse er å unngå åpen byggegrop for vegtunnel ved Brattliparken.
I arbeidet med revidert vegalternativ 1 er det sett på en kostnadsreduserende utforming av portal ved
Glemmen videregående skole. Denne løsningen kan også implementeres for opprinnelig vegalternativ 1
(teknisk hovedplan).
Kostnadsvurderinger revidert vegalternativ 1
Totalt innsparingspotensial (prosjektkostnad) for revidert vegalternativ 1 sammenliknet med opprinnelig
vegalternativ 1 er beregnet til ca. 130 mill kr. I tillegg kommer mulig kostnadsbesparelse 110 mill. kr for
ny utforming av tunnelportal ved Glemmen videregående skole (som også kan implementeres i
opprinnelig vegalternativ 1). Samlet sett gir dette en mulig kostnadsreduksjon på ca. 240 mill. kr.
Ikke-prissatte konsekvenser, byutvikling og knutepunkt
Revidert vegalternativ 1 har størst betydning for kulturmiljø og nærmiljø og friluftsliv vest for
St. Hansfjellet. I dette området medfører revidert vegalternativ 1 uheldig konflikt med kulturhistorisk
verdifull bebyggelse på Holmen som også er viktig identitetsskapende element for nærmiljø og friluftsliv.
Revidert vegalternativ 1 gir også en større barrierevirkning for kulturmiljøet og for temaet nærmiljø
og friluftsliv sammenliknet med opprinnelig vegalternativ 1.
Revidert vegalternativ 1 gir også noen mindre endringer ved veien Fremskridt ettersom størrelse på lokk
vil bli noe redusert. Dette medfører at løsningen vil fremstå som noe mindre positiv, men forskjellene er
små.
Vurdering av knutepunkt og byutvikling omfatter kun stasjonsområdet på Grønli og tilknytningen til
eksisterende sentrum. Siden revidert vegalternativ 1 blir lik opprinnelig vegalternativ 1 i dette området,
får denne løsningen ingen andre konsekvenser.

2.6

Mulige besparelser for revidert vegalternativ 2

Revidert vegalternativ 2
I revidert vegalternativ 2 utgår betongtunneler fram til og med kollektivtraseen, og kollektivtraseen
krysser i stedet over rv. 110 i bru/kulvertkonstruksjon. Flere funksjoner for knutepunktet, som tidligere lå
oppå betongtunnelene, må derfor relokaliseres.
Kostnadsbesparelse revidert vegalternativ 2
Totalt innsparingspotensial (prosjektkostnad) for revidert vegalternativ 2 sammenliknet med opprinnelig
vegalternativ 2 er beregnet til ca. 160 mill kr.
Geoteknikk
Revidert vegalternativ 2 legger til grunn at det ikke etableres vanntett trau for vegen, og at man går bort
fra forutsetningen om at vegen skal legges på en betongplate som pelefundamenteres til berg.
Vegen ligger godt tilpasset terrenget. Dypeste gravedybde for det reviderte vegalternativet er litt dypere
enn dagens laveste terrengnivå. Risiko for vesentlig påvirkning av grunnvannstand i området anses
som begrenset hva angår utgravingsnivåer.
Kulvert/bru for kollektivgata er foreløpig forutsatt pelefundamentert til berg. Fundamenteringsløsningen
og/eller muligheter for å tilpasse plassering av brua må vurderes nærmere.
Terrenget på begge sider av vegen forutsettes hevet noe som medfører behov for støttemurer.
Støttemurene er forutsatt fundamentert på kalksementpeler. Alternativt kan langsgående gang- og
sykkelveger etableres på forblendede lettfyllinger i stedet for konvensjonelle støttemurer, men dette må
eventuelt vurderes nærmere i den videre planleggingen.
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Det er foreløpig også tatt med kalksementpeler for å kunne stabilisere traubunn. Dette for å sikre
fremkommelighet for anleggsmaskiner når vegen skal etableres.
I motsetning til revidert vegalternativ 3 innebærer ikke dette alternativet fyllinger for selve vegen som i
seg selv forventes å kunne gi vesentlige setninger. Vurderinger knyttet til setninger forårsaket av andre
faktorer vil i stor grad være de samme som for revidert veg 3, jfr. kap 4.6.
Ikke-prissatte konsekvenser, byutvikling og knutepunkt
Revidert vegalternativ 2 fremstår som vesentlig dårligere enn opprinnelig vegalternativ 2 (teknisk
hovedplan) for temaene landskapsbilde og nærmiljø og friluftsliv. Dette er i hovedsak knyttet til at
størrelse på lokk reduseres og funksjoner på lokket må fjernes eller flyttes.
For byutvikling og knutepunkt vurderes revidert vegalternativ 2 som dårligere enn opprinnelig
vegalternativ 2.

2.7

Temaer som forutsettes uendret sammenliknet med teknisk hovedplan

Følgende temaer antas å ikke være endret og er derfor ikke omtalt, løsningene fra teknisk hovedplan
forutsettes videreført:
• Andre Jernbanetekniske fag (JBT)
• RAMS (Reliability, Availability, Maintainability, Safety)
• Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)
• ROS
• Brann og rømning
• Vibrasjoner og strukturlyd

2.8

Avvik

Løsningen for revidert vegalternativ 1, 2 og 3 introduserer ingen nye avvik fra vegnormalen.
For revidert alternativ 2 er ny håndbok N100 [15] fra 2019 benyttet. Denne utgaven har andre krav til
horisontal og vertikalgeometri enn tidligere versjon av N100 [14] som er lagt til grunn i teknisk
hovedplan. For revidert alternativ 1 og 3 har det ikke vært hensiktsmessig å ta i bruk nye N100, men for
revidert alternativ 2 er det nødvendig for å få til en brukbar løsning for kollektivtraseen.
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3 OVERORDNET BESKRIVELSE AV TILTAKET FRA THP
Teksten i dette kapitlet er hentet fra kap. 7 i teknisk hovedplan [1]

3.1

Overordnet beskrivelse

Prosjektet Seut–Rolvsøy er delt inn i to delstrekninger med skille i Kiæråsen. Banealternativene på de
to delstrekningene kan kombineres uavhengig av hverandre. Figur 3-1 viser banealternativene. Mellom
Simo og St. Croix inngår også ny rv. 110 i prosjektet.

Figur 3-1: Banealternativer på strekningen Seut–Rolvsøy. Grå ramme viser arealet som omfatter
vegalternativene Seut–Kiæråsen.
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Seut–Kiæråsen

Det er to alternativer for bane på delstrekningen Seut–Kiæråsen, 2a og 6b, begge ca. tre kilometer
lange. Her inngår ny stasjon/ knutepunkt på Grønli. For utvidelse av rv. 110 til fire felt mellom Simo og
St. Croix er det tre alternativer mellom Veumveien og Brochs gate. Det er utredet fire ulike
kombinasjoner av veg og bane på strekningen:
Alternativ 2a + 1 (banealternativ
Alternativ 6b + 1 (banealternativ
Alternativ 6b + 2 (banealternativ
Alternativ 6b + 3 (banealternativ

2a i kombinasjon med vegalternativ
6b i kombinasjon med vegalternativ
6b i kombinasjon med vegalternativ
6b i kombinasjon med vegalternativ

1)
1)
2)
3)

Alternativene er like fra Seut og frem til Merkurbanen. Fra Veumveien til Kiæråsen går begge
banealternativene i fjelltunneler gjennom St. Hansfjellet og Grønlifjellet. Ny Fredrikstad stasjon er
plassert på Grønli. I det nye stasjonsområdet vil spor og plattformer ligge delvis åpent under terrengnivå
(i betongtrau), med reisetorg og kollektivgate på lokk over plattformområdet.
Banealternativene er forskjellige når det gjelder horisontal og vertikal plassering på jernbanelinja.
Banealternativ 6b ligger litt lenger nord og lavere i terrenget enn alternativ 2a.

Figur 3-2: Alternativer for veg og bane gjennom Fredrikstad sentrum. Banealternativ 2a (rød og
videre lys rosa linje) er kun kombinert med vegalternativ 1, mens banealternativ 6b (rød linje) er
kombinert med alle tre vegalternativer
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De tre vegalternativene for rv. 110 er forskjellige forbi nye Fredrikstad stasjon. Vegalternativ 1 legger
trafikken utenom kollektivknutepunktet i tunnel under Brattliparken, vegalternativ 2 legger trafikken
under bakken forbi knutepunktet, mens i vegalternativ 3 går rv. 110 i dagen forbi knutepunktet.
I alle alternativene legges ny fv. 109/rv. 110 langs Grønlifjellet, og det etableres kollektivgate over
plattformområdet omtrent i samme horisontale trase som dagens fv. 109. Vertikalt er kollektivgata lagt
høyere slik at det er planskilt krysning av plattformområdet. Fra Brochs gate til St. Croix-krysset er
vegalternativene like.
I vegalternativ 1 går rv. 110 i tunnel fra krysset med Veumveien, under Brattliparken og knyttes til fv.
109 i rundkjøringen nord for Glemmen videregående skole. Dette gir mulighet for å bruke dagens
vegtunnel gjennom St. Hansfjellet til gang- og sykkelveg. Ny tunnel for rv. 110 er en fjelltunnel, men det
er en kort strekning med betongtunnel mellom Frydenbergfjellet og Brattliparken. På dette plannivået
avklares ikke bruk av arealet over betongtunnelen.
I vegalternativ 2 og 3 går rv. 110 i tunnel gjennom St. Hansfjellet og følger banen parallelt som i dag.
Den viktigste forskjellen mellom disse alternativene er at vegalternativ 2 ligger lavere i terrenget slik at
kollektivgata og knutepunktsfunksjoner ligger på lokk over deler av riksvegen forbi stasjonsområdet og
at kollektivgata kan krysse rv. 110 planskilt.
I vegalternativ 3 vil rv. 110 gå i dagen på sørsiden av stasjonsområdet. Rv. 110 vil i dette alternativet
utformes som en veg med gatepreg og krysse i plan med kollektivgata.
For St. Croix-krysset er det i vegalternativ 1 lagt inn en variant hvor rv. 110 senkes sammenliknet med i
dag, og det etableres gang- og sykkelvegbruer med en sentraløy over ny rundkjøring for vegen. I
vegalternativ 2 og 3 heves ny rv. 110 litt i forhold til dagens gateløp, mens gang- og sykkelveger ledes
under. Denne kryssløsningen er imidlertid uavhengig av alternativ.
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4 REVIDERT VEGALTERNATIV 3
4.1

Banealternativ 6b Seut–Kiæråsen – sporgeometri og overbygning

Figur 4-1: Vegalternativ 6b + 3 og revidert vegalternativ 3 er trasémessig like, men har ulik høyde
og tunnelløsning for veg
Generelt planlegges infrastruktur for jernbane i dette alternativet med de samme forutsetninger og
løsninger som beskrevet under kapittel 7.2.1 Felles for alle alternativer i teknisk hovedplan [1].

4.2

Veg og trafikk

4.2.1 Forskjell mellom vegalternativ 3 fra teknisk hovedplan og revidert vegalternativ 3
Forskjellen mellom vegalternativ 3 fra teknisk hovedplan og revidert vegalternativ 3 er at rv.110 er hevet
ca 2 m lokalt ved pr 600, hvor det var en gang- og sykkelvegkrysning mot stasjonen i teknisk hovedplan.
Betongtunnelene ut fra St. Hansfjellet er minimert slik at nytt tunnelløp får ca 50 m kortere betongtunnel
og eksisterende tunnelløp blir ikke forlenget med betongtunnel på østsiden av St. Hansfjellet.
Eksisterende vegbru beholdes i Glemmengata over rv.110 og denne utvides med fortau på østsiden. . I
tillegg etableres det en ny støttemur langs rv. 110 mot den nye jernbanestasjonen. Eksisterende
støttemur mot sør (sentrum) opprettholdes som i dag.
Teknisk bygg for vegtunnelene er i teknisk hovedplan plassert oppe på betongtunnelen i forlengelsen av
eksisterende tunnel ved Glemmengata. I revidert vegalternativ er betongtunnelen her fjernet og teknisk
bygg er flyttet til vestsiden av St. Hansfjellet på felles område med felles av- og påkjøring med teknisk
bygg for jernbane.
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Figur 4-2: Forskjell i løsninger for revidert vegalternativ 3, sammenliknet med vegalternativ 3 fra
teknisk hovedplan
4.2.2 Simo–St.Hansfjellet
Både hovedveg, sekundærveger og gang- og sykkelveger har lik utforming som for opprinnelig
alternativ 6b + 3 på denne strekningen, bortsett fra teknisk bygg for vegtunnelene som er plassert på
utvidet område sammen med teknisk bygg for jernbanen. Se beskrivelse under kap. 7.5.2 i teknisk
hovedplan [1]. Hovedforskjellene ligger øst for St. Hansfjellet.
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Figur 4-3: Plan- og profiltegning, revidert vegalternativ 3 (i kombinasjon med bane 6b)
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4.2.2.1 Veumveien–Grønli
Hovedveg
Figur 4-3 viser plan- og profiltegning for vegalternativet. Landskapsendringene knyttet til vegtraseen blir
de samme som for alternativ 6b + 2 og 6b + 3 fra Veumveien til St. Hansfjellet. Den store forskjellen
mellom disse to alternativene er knyttet til partiet mellom St. Hansfjellet og Grønlifjell. Her føres rv. 110
opp høyere i terrenget slik at den går i åpen trasé uten lokk langs størstedelen av stasjonsområdet.
Løsningen i 6b + rev 3 medfører mer oppfylling ved Steffensjordet enn opprinnelig vegalternativ 3, mens
plankryssing av rv. 110 for gang-, sykkel- og kollektivtrafikk er lik i begge varianter. I tillegg er plassen
for tekniske bygg ved Frydenberg utvidet for å få plass til teknisk bygg for vegtunnelen.
Rv. 110 krysser kollektivgata i plan med lysregulering og kobles til fv. 109 i en ny rundkjøring ved
Grønli. Maksimal stigning i dagsonen er 0,6 %. Rundkjøringen ved Grønli har filterfelt for trafikk fra sør
mot nord/fv. 109.
Det er etablert stopplommer i dagsonene øst og vest for tunnelen som har totallengder på
10 + 20 + 10 = 40 meter ut ifra tilpasning til stedlige forhold, noe som er akseptert av Statens vegvesen i
denne planfasen.
Ved Frydenberg har rv. 110 direkte av-/påkjøring til teknisk bygg for vegtunnelene og jernbanen. Det må
vurderes om det skal etableres vegbommer for å hindre uønsket trafikk til plassen ved tekniske bygg.
Det er lagt til rette for trafikkstyring for tunnelen med trafikkveksling over midtdeler i dagsonene øst og
vest for tunnelen. Det er ikke avklart om trafikkstyringen skal utføres helautomatisk eller om den må
delvis utføres manuelt ved vedlikehold av tunnelen.
Gang- og sykkelveger
Gang- og sykkelvegsystemet er i hovedsak likt som i teknisk hovedplan. Forskjellen er at Steffens vei
ikke er forlenget over ny rv.110 til/fra stasjonen. Denne forbindelsen er vanskelig å beholde når rv. 110
er hevet i dette området, slik at gående og syklende må opp i Glemmengate for å komme over rv. 110 til
stasjonen eller videre nordover.
Ellers er det tosidig gang- og sykkelveg langs traseen, nord for jernbanen og sør for rv. 110 fra
Veumveien til St. Hansfjellet. Videre gang- og sykkelveg går rundt St. Hansfjellet langs Glemmengata,
gjennom stasjonsområdet, over kollektivgata og over fv. 109 til Grønlifjellet.
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Knutepunkt

I dette alternativet er mange forhold likt som for alternativ 6b + 3, der rv. 110 ligger åpen forbi
størstedelen av stasjonen. Som for opprinnelig vegalternativ 3 medfører denne løsningen at
kollektivtrafikk, gående og syklende må krysse rv. 110 i plan ved hovedatkomsten til stasjonen.
For opprinnelig vegalternativ 3 er alle knutepunktsfunksjonene derfor plassert på stasjonssiden av rv.
110 (dvs. ikke mot sentrum). Dette gjør at området avgrenset av ny stasjon, ny trasé for fv. 109 og ny
kollektivgate forbi Glemmen videregående skole avsettes til parkering.
Figur 4-4 viser knutepunktet for revidert alternativ 6b + 3. I denne løsningen ligger rv.110 åpen langs
hele stasjonsområdet med unntak av et lite lokk for vestgående del av rv. 110 felt mellom Glemmen
gate og St. Hansfjellet
Reisetorgfunksjoner på lokk er i illustrasjonen flyttet til stasjonsatkomst vest. Dette medfører at justert
vegalternativ benytter et areal som for de andre alternativene er et disponibelt torgareal. I den videre
detaljplanleggingen kan andre erstatningsarealer vurderes.
Når gang- og sykkelforbindelsen i forlengelsen av Steffens vei (øst for Glemmengata) ikke har atkomst
til stasjonen står revidert vegalternativ 3 tilbake med de smale fortauene langs Glemmengata som
forbindelsen mellom sentrum og stasjonsatkomst vest (ved Glemmen gata og Trara veien). Ved ny
sykkelparkering, brua over rv. 110 og plattformer er det rom for breddeutvidelser av fortauer.
Glemmen gate vil trolig bli foretrukket som atkomst til sentrum på bekostning av plankryssingen ved
kollektivgata for både vegalternativ 3 og reviderte vegalternativ 3. Spesielt for revidert vegalternativ 3 vil
framkommeligheten i Glemmen gate for gang/sykkel bli dårligere siden Steffens vei fjernes som
alternativ atkomst til stasjonen. Alternativt må Glemmen gate gjøres bedre tilgjengelig for myke
trafikanter på bekostning av framkommeligheten for kjøretøy. Dette må studeres nærmere hvis revidert
vegalternativ 3 videreføres.
Det forutsettes at hovedvegsystemet i byen gis mest mulig gatepreg innenfor valgt trafikkløsning. For rv.
110 der 6b + 3 har kryssing i plan med kollektivgate og fotgjengerovergang, er det en forutsetning at
gatepreget vektlegges spesielt. Selv om rv. 110 søkes utformet med gatepreg med brede fortau,
trerekker og fartsgrensen er lav, vil situasjonen bli lite gatepreget. Dette fordi terrengsprang mellom
kjøreveg og sideterreng medfører behov for terrengmurer, og siktkrav ved planoverganger reduserer
mulighetene for beplanting og møblering langs riksvegen. Dette vil gjelde også for revidert
vegalternativ 3.
Med rv. 110 mellom stasjonen og eksisterende sentrum, vil knutepunktet påvirkes i utforming og formål. Høydeforskjellen mellom stasjonens reisetorg og sentrum blir i hovedsak som alternativ 6b + 3.
Forholdet til byrom og bystruktur er nærmere beskrevet i kapittel 7.
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Konstruksjoner

Følgende er endret i forhold til opprinnelig vegalternativ 3 (teknisk hovedplan):
• Konstruksjon K742 som består av nedsenket vegkulvert/tunnel og trau langs rv. 110 utgår i sin
helhet
• Peleplate under rv. 110 dvs. konstruksjon K743 utgår i sin helhet
• Eksisterende 01-0628 Glemmengata bru er i god forfatning slik at den rehabiliteres. Resterende
levetid er oppgitt til 60 år (2079). Denne brua må utvides slik at gang- og sykkelveg kommer
over. Dagens bredde er ca. 15 m. Det kan være behov for noe oppgradering for at brua skal
oppfylle dagens krav til trafikksikkerhet. Kantdrager med rekkverk må muligens byttes på den
siden der brua ikke utvides.
• Eksisterende portalkonstruksjon for jernbanetunnelen rives og det bygges ny betongplate slik at
Glemmengata kommer over
• Ny betongportal T9,5 etableres på østsiden av St.Hansfjellet i forlengelsen av utvidet
eksisterende vegtunnel.
• Det må bygges ny støttemur langs gang- og sykkelveg som går parallelt med rv. 110
• Det må bygges ny avlastningsplate under kollektivgate

Figur 4-5: Eksisterende Glemmengata bru. Foto: BRUTUS
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Figur 4-6: Eksisterende Glemmengata bru sett fra undersiden. Eksisterende støttemur langs Rv
110 er tenkt beholdt. Foto: BRUTUS
Ettersom rv. 110 nå fundamenteres på løsmasser, vil det forekomme setninger. Det må derfor bygges
litt lengre avlastningsplater ut fra K500-Nye Fredrikstad stasjon for kollektivgata, se Figur 4-8.
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Ny lokk-konstruksjon
Utvidelse av eksisterende
bru.

Ny støttemur

Figur 4-7 Forslag til ny løsning.

Avlastningsplate under
kollektivgate

Figur 4-8 For å ta opp setningsforskjeller må det bygges en ca. 18 m lang avlastningsplate under
kollektivgate.

4.5

Ingeniørgeologiske tiltak

For fjelltunneler på strekningen forutsettes samme løsninger som i teknisk hovedplan [1] og
ingeniørgeologisk rapport [13].
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Geotekniske tiltak

For oversikt over grunnforhold og generelle beskrivelser av geotekniske problemstillinger og løsninger
henvises det til relevante kapitler i teknisk hovedplan [1] og til fagrapport geoteknikk [2]. Endringer i
forbindelse med revidert vegalternativ 3 ligger i strekningen fra tunnel gjennom St. Hansfjellet og til
rundkjøringen der rv. 110 møter omlagt fv. 109 på Grønli.
Endringen består i at vegen heves slik at vanntett trau utgår. Videre har det vært en forutsetning at
vegen ikke fundamenteres på plate pelet til berg.
Det er lagt til grunn en løsning hvor det benyttes kalksementstabilisering under vegen, jf. figur 4-9 til
sammenlikning med opprinnelig vegalternativ 3 (teknisk hovedplan) jf. Figur 4-10. Dette både av hensyn
til stabilitet, der hvor vegen legges på fylling, og for å begrense setninger. Ny veg etableres delvis over
området hvor dagens bruer på Grønli er plassert. Bruene er i hovedsak fundamentert på peler. Selv om
bruene rives, vil gjenstående peler i bakken gi potensielle utfordringer ved installasjon av
kalksementpeler. Dette er ikke nødvendigvis forskjellig fra opprinnelig vegalternativ 3 (teknisk
hovedplan), men kan tenkes å bli en noe større utfordring der det er behov for kalksementstabilisering
under fylling for å ivareta stabilitet.
I det etterfølgende knyttes noen nærmere kommentarer til setninger. Beregninger viser at når man går
bort fra pelefundamentert plate så må det påregnes at vegen vil få setninger som vil føre til et
vedlikeholdsbehov. Selv om det benyttes lette masser i fyllinger, og selv om vegen legges på
kalksementpeler, tilsier beregninger at man kan få konsolideringssetninger på 20–40 cm der hvor vegen
legges på fylling. Dette antas å foregå over en periode på 30-50 år, med betydelig usikkerhet for
tidsangivelsen. Det er da ikke inkludert mulige krypsetninger, effekt av pågående terrengsetninger, eller
tatt høyde for at etablering av stasjonen i verste fall kan påvirke artesiske lag og dermed føre til
tilleggssetninger. Det er heller ikke tatt med mulige setninger som kan komme etter fremtidig
byggeaktivitet i området.
Potensialet for mulige setninger, ut over det som er beregnet som konsolideringssetninger for
vegfyllingen, må antas å kunne overstige beregnede konsolideringssetninger. Ulike scenarier for
fremtidig påvirkning av grunnvannstand og artesisk trykk er vel så avhengig av fremtidige bygge- og
anleggsaktivitet som av etablering av nye stasjons- og vegløsninger. Det er derfor betydelig usikkerhet
knyttet til mulige totale fremtidige setninger for vegen. Det vil være betydelig usikkerhet knyttet til om det
er mulig å tilfredsstille krav til tillatte setninger, gitt i vegnormal N200 [3]. Forholdet må eventuelt
vurderes nærmere i neste planfase.
Alt i alt finnes det riktig å påpeke at en løsning hvor vegen ikke pelefundamenteres synes å være langt
mindre robust med tanke på mulige fremtidige setninger. Dette selv om det å fjerne pelefundamentering
for vegen, isolert sett, vil fjerne noen elementer som innehar risiko for å punktere artesiske lag.
Det bemerkes videre at første del av den endrede strekningen ligger innenfor en registrert
kvikkleiresone, Faresone 2-4 [4]. Med løsningene som ligger til grunn i teknisk hovedplan har denne
kvikkleiresonen foreløpig vært antatt ivaretatt ved at vegen har ligget i trau innenfor en spunt. Når vegen
ligger høyere i terrenget, kan dette få konsekvenser også for kvikkleiresonen, ut over hva som vil gjelde
for alternativene fra teknisk hovedplan, dette er imidlertid ikke vurdert i detalj. Det er behov for nærmere
utredning av denne kvikkleiresonen i neste fase, noe som for øvrig gjelder generelt for registrerte
kvikkleiresoner presentert i områdestabilitetsrapporten [4].
Det vil være behov for mer detaljerte vurderinger, og ytterligere bearbeiding av alternativet. Langt mer
detaljerte beregninger, både for stabilitet og setninger, må utføres, både for flere typiske snitt og med
økt detaljering av grunnforhold og jordartsparametere. Nærmere vurderinger av pågående
terrengsetninger er også viktig. Foreliggende setningsdata ligger til grunn for konklusjoner så langt.
Nærmere vurderinger med grunnlag i nye setningsdata kan endre konklusjonene eller
nyansere/optimalisere løsningene. Det anbefales også å gjøre nærmere og mer detaljerte beregninger
for å få bedre forståelse av hvordan ulike scenarier for fremtidig påvirkning av grunnvannstand og
artesisk trykk vil påvirke setninger. Disse arbeidene vil/må inkludere både hydrogeologiske og
geotekniske vurderinger.
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Figur 4-9: Stasjonsområdet ved delen uten lokk (ved km 92,354), revidert alternativ 6b+3. Pelet
plater for rv. 110 er fjernet og erstattet av kalksementstabiliserte masser under revidert
vegalternativ 3. Illustrasjon basert på ICP-16-F-11091. Bergmodell fra hovedplanfasen er ikke
nøyaktig, og er basert på en triangulering av kjente borpunkter. Bergmodellen vil bli supplert
med data forut for og i neste planfase.

Figur 4-10: Stasjonsområdet ved delen uten lokk (ved km 92,354), opprinnelig alternativ 6b+3 fra
teknisk hovedplan, jf. ICP-16-F-11091. Rv. 110 er foreslått lagt på pelet plate.
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Hydrogeologi

Revidert vegalternativ 3 følger de samme hovedprinsipper som beskrevet i teknisk hovedplan [1]. Risiko
for grunnvannsendringer vil i hovedsak minske ved at trau og pelefundamentering utgår. Det vil ikke
være innlekkasje til et trau for vegen, og risiko for punktering av artesiske lag vil isolert sett reduseres
uten pelefundamentering av veg.
Kalksement er i hovedsak mer permeabel enn leire. Permeabilitetsverdier for stabilisert materiale kan
antas å være i størrelse 1 – 100 ganger permeabilitet i omkringliggende jord [5]. Mer vann kan derfor
ledes ut av systemet. Permeabiliteten vil ha en tendens til å avta etter hvert som stabiliseringsmiddelet
reagerer/herdes.
I hovedsak vil revidert vegalternativ 3 minske risiko for grunnvannsendringer og påfølgende setninger.

4.8

Anleggsgjennomføring

4.8.1 Gjennomføring
Anleggsgjennomføringen blir tilnærmet uendret. Tidsplanen er uendret.
4.8.2 Trafikkavvikling for sykkel og gående
Tilstrekkelig kapasitet for kryssing av anleggsområdet med gang- og sykkelveg skal opprettholdes i
anleggsfasen. Mellom St. Hansfjellet og kollektivgata var det i faseplaner for opprinnelig vegalternativ 3
angitt en midlertidig gang- og sykkelveg holdt åpen i hele anleggsperioden. Denne må opprettholdes
også for revidert vegalternativ 3, men må heves noe for å komme over fremtidig rv 110 som blir
liggende høyere i terrenget.
4.8.3 Riggområde / Arealbeslag
Fotavtrykket blir tilnærmet likt for veg. Endringer i arealbeslag blir eventuelt funksjoner som tidligere lå
på den delen med lokk som det nå må finnes nye arealer til.

4.9

Støy

Modellen som er grunnlag for støyberegninger er noe enklere og mindre nøyaktig enn de detaljerte
fagmodellene. Modellen har blant annet ikke med lokket over rv. 110 ved Glemmengata som blir fjernet
i revidert alternativ 3.
Høyden på vegen i støymodellen tilsvarer en mellomting mellom opprinnelig alternativ 3 og revidert
alternativ 3. For det opprinnelige alternativ 3 er dette ansett som en konservativ vurdering, men for
revidert alternativ 3 kan den hevede vegen gi noe økt støybelastning for de nærmeste husene. Det er
likevel snakk om et begrenset antall bygninger, og i sum er det derfor forventet liten endring av
støybelastningen som følge av revidert alternativ 3.

4.10 Miljøbudsjett veg Seut–Rolvsøy
Det er gjort en overordnet vurdering av konsekvens for miljøbudsjett og utslipp av klimagasser mellom
de to alternativene. Det er kun beregnet utslipp fra de elementene og faktorene som er ulike mellom
opprinnelig vegalternativ 3 og revidert vegalternativ 3, da utslipp fra konstruksjoner og elementer som er
i begge alternativene vil være tilsvarende like.
Mengdene er hentet fra anslag for opprinnelig vegalternativ 3 (2018) og anslag for revidert vegalternativ
3 (2019). Det er gjort noen antagelser på standard type materialer for de enkelte innsatsfaktorene
basert på håndbøker og retningslinjer utgitt av Statens vegvesen. Rundsumposter og andre poster som
i liten grad bidrar til klimagassutslipp er utelatt fra beregningene. Videre er det ikke gjort vurderinger av
utslipp fra riving av bygg eller konstruksjoner. Utslippsfaktorer benyttet i beregningene er hentet fra
VegLCA og Ecoinvent.
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Det er beregnet utslipp fra dieselforbruk i anleggsfasen for de arbeidene hvor dette er mulig å beregne.
Det er her gjort en vurdering på type anleggsmaskin som benyttes i tilsvarende anleggsgjennomføring
og informasjon om forbruk av diesel per arbeidsform.
For revidert vegalternativ 3 vil det, isolert sett, være økt risiko for setninger på selve vegen. Dette vil gi
økt behov for reasfaltering i driftsfasen og føre til høyere utslipp av klimagasser. Standard levetid for
slitelag asfalt er 10 år, for beregning av økt behov for reasfaltering er levetiden redusert til 5 år.
Forskjellene i utslipp er vist i tabellen under. Økning i utslipp er vist med rødt. Ulikhetene er kun basert
på forskjellen mellom de to alternativene. Totalutslippene er ikke beregnet, men hentet fra delutredning
miljøbudsjett veg, Seut-St.Croix [12].
Tabell 4-1: CO₂-ekvivalenter for opprinnelig og revidert vegalternativ 3. Rødmarkerte celler viser
poster med økning eller tillegg for revidert vegalternativ 3, grønnmarkerte celler viser elementer
som er tatt bort.
Alt 3 delstrekning 2 Rev. Alt 3
opprinnelig
delstrekning 2
(tonn CO₂ ekv.)
(tonn CO₂ ekv.)
Stabilisering
Betongtunnel Steffensjordet (B2.4)
Betongplate Husmorveien (pelefundamentert plate for veg, B2.5)
Støttemur
Nytt lokk
Avlastningsplate
Utvidelse bru
Reasfaltering
Totalt utslipp
Forskjell i utslipp

927
5 186
1 676

853,6
67 414

10 852
0
0
60
380
90,7
464,5
1 707
72 326
4 912

Revidert vegalternativ 3 resulterer i økte CO₂ utslipp på ca. 4 900 tonn. Hovedgrunnen til økte utslipp i
revidert vegalternativ (selv om større konstruksjoner fjernes) er økt mengde kalksementstabilisering og
lettfylling.
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5 KOSTNADSVURDERINGER REVIDERT VEGALTERNATIV 3
Det er gjennomført kostnadsanslag etter Anslag-metoden for endringene i vegalternativ 3. Anslaget for
alternativet fra teknisk hovedplan ble brukt som utgangspunkt, og prisgiverne fra det opprinnelige
anslaget ble samlet på nytt for å anslå kostnaden for de elementene som er annerledes i revidert
vegalternativ 3.
Veg i dagen vil bli litt dyrere med revidert vegalternativ 3 på grunn av geotekniske tiltak. Samtidig
reduseres kostnaden til konstruksjoner, slik at det samlet sett blir en besparelse sammenliknet med
vegalternativ 3 fra teknisk hovedplan. Med samme prosentvise påslag for usikkerhet blir også
usikkerhetspåslaget lavere med det reviderte alternativet. Totalt sett forventes revidert alternativ å være
ca. 155 millioner kroner billigere (inkl. mva.).
Tabell 5-1 Sammenligning Anslag for de to alternative utformingene for veg 3. mill. kr inkl. mva.
Vegalternativ 3 [17]
Revidert
Delta kost (MNOK)
(teknisk hovedplan)
vegalternativ 3 [18]
P50-kostnad
3095
2941
-153
Forventet kostnad
3108
2953
-155
(Prosjektkostnad)
Standardavvik
290 (9,3%)
262 (8,9%)
Av forventet kostnad:
Veg i dagen
940
974
34
Konstruksjoner
620
454
-165
Fjelltunnel
54
54
0
Andre tiltak
178
178
0
Byggherrekostnader
416
416
0
Grunnerverv
489
489
0
Usikkerhetsfaktorer
410
387
-24
Prosjektets samlede usikkerhet er redusert. De elementene som bidrar mest til prosjektets usikkerhet er
vist i tabell 5-1. I alternativet fra teknisk hovedplan er det betongtunnel Steffensjordet som bidrar mest til
usikkerheten. Dette elementet utgår i revidert alternativ.
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Vegalternativ 3 fra Teknisk hovedplan:

Revidert vegalternativ 3:

Figur 5-1: Usikkerhetsprofil for de to alternative utformingene for vegalternativ 3. De 10 største
bidragsyterne til prosjektets usikkerhet.
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6 VURDERING IKKE-PRISSATTE KONSEKVENSER REVIDERT
VEGALTERNATIV 3
I forbindelse med revidert vegløsning 3 er det foretatt en utsjekk av vurderinger som ligger til grunn for
delutredningene landskapsbilde [6], kulturmiljø [6], naturmangfold [7], naturressurser [8] og nærmiljø og
friluftsliv [9]. Hensikten har vært å avklare om endringene vil medføre justering av konsekvens. Det er
valgt å fremheve forskjellene mellom veg 3 og revidert veg 3.

6.1

Landskapsbilde

Revidert vegalternativ 3 innebærer at rv. 110 ligger på et høyere nivå øst for St. Hansfjellet og
innebærer mindre omfang av lokk over rv. 110 inn mot St. Hansfjellet sammenliknet med opprinnelig
vegalternativ 3 (teknisk hovedplan). Reduksjonen av lokk på hver side av Glemmengata utgjør til
sammen en lengde på ca. 80-95 m. Heving av vegen vil gi noe lavere støttemurer på deler av
strekningen, og redusert størrelse på lokk medfører at planlagte knutepunktfunksjoner på lokket må
lokaliseres andre steder. Endringene medfører at rv. 110 oppleves som noe større barriere og gjør at
opplevelsen av bylandskapet blir mer oppstykket. Endringen har kun betydning for tilgrensende arealer.
Omfanget vurderes som noe mindre positivt, men justeringen medfører ikke at konsekvensen endrer
seg for delområdet.

6.2

Kulturmiljø

Sett i forhold til opprinnelig vegalternativ 3 (teknisk hovedplan) medfører den åpne vegløsningen (uten
lokk) øst for St Hansfjellet en noe større barrierevirkning mellom ny stasjon og den kulturhistorisk
verdifulle bebyggelsen nord for kirken. Revidert vegalternativ 3 vurderes derfor som noe dårligere. På
grunn av at revideringen ikke innebærer riving av ytterligere kulturhistorisk bebyggelse har den
imidlertid ingen effekt hverken på omfang eller konsekvens.

6.3

Nærmiljø og friluftsliv

Revidert vegalternativ 3 innebærer at rv. 110 ligger på et høyere nivå øst for St. Hansfjellet og at det
ikke er mulig å etablere gang-/sykkelforbindelse over rv. 110 fra stasjonsområdet til Steffens vei og
videre sørover mot sentrum, slik opprinnelige vegalternativer i teknisk hovedplan muliggjør. Denne
gang-/sykkelvegen ville kunne ha gitt en rettlinjet forbindelse fra/til sentrum og
Traraveien/Fredrikstadmarka. I revidert vegalternativ 3 utvides i stedet brua i Glemmengata over
rv. 110, som ligger rett vest for denne, som en viktig forbindelse for gående og syklende mellom
stasjonen og sentrum.
Endringen i gang- og sykkelforbindelsene i revidert vegalternativ 3 vil gi noe dårligere forhold for gående
og syklende på grunn av at alternativet tilrettelegger for én mindre gang-/sykkelforbindelse på tvers av
rv.110 ved Grønli, og riksvegen vil derfor utgjøre en litt større barriere enn i vegalternativ 3. Gang/sykkelforbindelsen langs Glemmengata vurderes også som noe mindre attraktiv enn gang-/
sykkelforbindelsen som var foreslått via lokk i vestre del av stasjonen. Gang- og sykkelvegsystemet
innenfor delområdet Grønli vil likevel bli utvidet og mer oversiktlig sammenliknet med dagens situasjon.
Alternativet innebærer noe mindre omfang av lokk over rv. 110 inn mot St. Hansfjellet i vest sammenliknet med vegalternativ 3. Dette medfører at disse arealene ikke kan utnyttes til knutepunktfunksjoner
og det må finnes alternativ lokalisering til disse funksjonene andre steder. Heving av riksvegen kan gi
noe økt støybelastning på de nærmeste omgivelsene sammenliknet med opprinnelig alternativ 3, men
dette vil være begrenset og er derfor vurdert å ikke være utslagsgivende for nærmiljø og friluftsliv.
Det samlede omfanget blir noe mindre positivt sammenliknet med opprinnelig vegalternativ 3, «til intet til
lite positivt», og konsekvensen av revidert vegalternativ 3 blir ubetydelig til liten positiv. Veg 3 ble
vurdert til å ha en positiv påvirkning for det aktuelle delområdet i forhold til 0-alternativet. Revidert veg 3
har ikke like stor grad av positiv påvirkning, altså blir konsekvensen mindre positiv sammenlignet med
veg 3. Konsekvensen for revidert vegalternativ 3 blir «ubetydelig til liten positiv», mens den for veg 3 er
vurdert til «liten positiv».
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Figur 6-1: Revidert alternativ 6b + 3. Oversikt over stasjonsområde, sett fra perspektiv hevet over
Grønlifjellet i retning St. Hansfjellet

Figur 6-2 Alternativ 6b + 3 (teknisk hovedplan). Oversikt over stasjonsområde, sett fra perspektiv
hevet over Grønlifjellet i retning St. Hansfjellet
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Figur 6-3: Revidert alternativ 6b + 3, Stasjonsområde og knutepunkt ved Grønli. Rv. 110 går i
dagen forbi stasjonsområde

Figur 6-4 Alternativ 6b + 3 fra teknisk hovedplan. Stasjonsområde og knutepunkt ved Grønli. Rv.
110 går i dagen forbi stasjonsområde
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Figur 6-5: Stasjonsområdet og utvidet bru for Glemmengata over 110, revidert vegalternativ 3.
Sett fra perspektiv hevet over St. Hansfjellet ved stasjonsadkomst vest, sett i retning Grønlifjell

Figur 6-6: Stasjonsområdet og lokk over rv. 110. Vegalternativ 3 (teknisk hovedplan). Sett fra
perspektiv hevet over St.Hansfjellet ved stasjonsatkomst vest, sett i retning Grønlifjell
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Figur 6-7: Revidert vegalternativ 3 (til venstre) har ikke betongtunneler for rv. 110 inn mot
St. Hansfjellet, slik det var planlagt for opprinnelig vegalternativ 3 (teknisk hovedplan, til høyre).
Sett mot St. Hansfjellet noe over bakkenivå fra gang- og sykkelveg ved Steffensjordet.

6.4

Naturmangfold

Revidert vegalternativ 3 har de samme konsekvensene som for veg 3. Anleggsgrensen er lagt
innenfor avgrensningen til naturtypen (parklandskap), og tiltaket vil føre til midlertidig
arealbeslag i nordre del av delområde 7. Samlet vurderes det at revidert vegalternativ 3 ikke
medfører endring i omfang eller konsekvens.

6.5

Naturressurser

Det er ikke registrert eget delområde for naturresurser på Grønli. Revidert vegalternativ 3 medfører
ingen endring.
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7 ANDRE SAMFUNNSMESSIGE VIRKNINGER,
REVIDERT VEGALTERNATIV 3: BYUTVIKLING
Byutvikling inngår som en del av vurderingen av «andre samfunnmessige virkninger» av tiltaket. Det er
vurdert hvilke konsekvenser tiltaket medfører for fysisk stedsutvikling/byutvikling i Fredrikstad sentrum.
Følgende vurderes:
•

Tilgjengelighet
o Tilgjengelighet for gående og syklende
o Tilgjengelighet for kollektivtrafikk og privatbiler

•

Forholdet til eksisterende bystruktur: I hvor stor grad tiltaket binder sammen stasjonsområdet og
eksisterende bystruktur
Potensial for byutvikling
o Stasjonsområdet som nytt byrom
o Mulighetene for ny bystruktur og nye funksjoner innenfor anleggsgrense
o Mulig framtidig transformasjon i omkringliggende kvartaler

•

For nærmere beskrivelse og begrunnelse for vurdering av alternativ 2a+1, 6b+1, 6b+2 og 6b+3, se
hovedrapporten fagnotat byutvikling [16].
Forholdet til byutvikling er vurdert etter følgende skala:
Meget god: Løsningen gir meget gode forhold
God:
Løsningen gir gode forhold
Middels god: Løsningen gir middels gode forhold
Utfordrende: Løsningen er utfordrende
Vegalternativene fra teknisk hovedplan og revidert vegalternativ 3 er vurdert og sammenstilt slik:
Tabell 7-7-1: Sammenstilling byutvikling
Alternativ
2a + 1

Alternativ
6b + 1

Alternativ
6b + 2

Alternativ
6b + 3

Alternativ
6b+rev.3

Tilgjengelighet for gående og
syklende

Meget god

Meget god

God til
meget god

Middels god
til god

Tilgjengelighet for kollektivtrafikk og
privatbiler
Forholdet til eksisterende bystruktur

Meget god

Meget god

Meget god

God

Middels god
til
utfordrende
God

Meget god

Meget god

God

Middels god

Middels god

God

God

Middels god

Utfordrende

Utfordrende

Meget god

Meget god

God

Middels god

Middels god

1

1

2

3

4

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

Revidert vegalternativ 3 rangeres som dårligere enn alternativ 6b+3 ut fra følgende forhold:
Både opprinnelig vegalternativ 3 (teknisk hovedplan) og revidert vegalternativ har mindre god
tilgjengelighet til hovedatkomst (kollektivgata) enn alternativ 1 og 2. Dette medfører at stasjonsatkomst
vest får økt betydning for gående og syklende, særlig fra sentrum.
I revidert vegalternativ 3 blir også tilgjengeligheten til stasjonsatkomst vest redusert sammenlignet med
opprinnelig vegalternativ 3, siden forlengelsen av Steffens vei som atkomst til stasjonen utgår.
Glemmen gate, som har dårlig standard for myke trafikanter med svært smale fortau, blir den eneste
atkomsten fra sentrum for denne delen av stasjonen. I opprinnelig vegalternativ 3 (teknisk hovedplan),
kan Steffens vei inngå som en snarvei mellom stasjonen og sentrum dersom parken ved Glemmen
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kirke i fremtiden åpnes for gangtrafikk. Denne mulige forbindelsen får marginal betydning for revidert
vegalternativ 3.
Tilgjengeligheten for kollektivtrafikk og privatbil vil bli den samme for opprinnelig vegalternativ 3 (teknisk
hovedplan) og revidert vegalternativ 3. Det samme gjelder forholdet til eksisterende bystruktur, der det
ikke er noen forskjell mellom alternativene.
Glemmen gate forbi stasjonsområdet kan gjøres bedre for myke trafikanter over stasjonslokket og for
bro over rv.110. For området mellom stasjonen og sentrum er det en del av Glemmengata som ligger
utenfor plangrensen, men som likevel blir sterk influert av tiltaket på grunn stasjonsetableringen.
Dersom tilgjengelighet for gående og syklende skal bedres langs denne del av Glemmengata, må gata
utformes med prioritet for disse trafikantgruppene. Enten kan gata innsnevres på bekostning av
biltrafikken, eller biltrafikken legges helt om, eller en utvidelse av gang-/sykkelveg kan tilrettelegges på
bekostning av bebyggelse. Sistnevnte virker lite sannsynlig med tanke på at dette er et bevaringsverdig
boligområde. Altså oppnås ikke god tilgjengelighet til stasjonen for både privatbiler og gående/syklende
i revidert vegalternativ 3, én av trafikantgruppene må prioriteres.
Stasjonsområdet som nytt byrom vil bli endret i revidert vegalternativ 3 sammenliknet med opprinnelige
vegalternativ 3. Når lokkarealet i revidert vegalternativ 3 ved Glemmen gate over rv. 110 utelates, vil
byrommet ved stasjonsområdet vest ligge åpent mot rv. 110 med større påvirkning av trafikkstøy og
støv. Dette reduserer stasjonsområdet som attraktivt allment byrom.
Forbindelsen mellom sentrum og Brattliparken (og videre til Fredrikstadmarka) er en viktig kobling av
grønnstrukturer som i dag er vanskelig tilgjengelig, jf. fagrapport byutvikling [16]. I vegalternativ 3 er
området på lokk vist med grønne flater, og den bidrar derfor til en bedre grønnstruktur mellom
Bymarka/Brattliparken og sentrum (via Steffens vei). Grønnstrukturen blir derfor mindre tydelig for
revidert vegalternativ 3 enn opprinnelig vegalternativ 3.
Siden sykkelparkering i revidert vegalternativ 3 er lagt på lokket ved stasjonsatkomst vest, vil
muligheten for utvikling av ny bystruktur være lik som for opprinnelig vegalternativ 3. Men, en slik
løsning for sykkel kan også velges for alle de andre alternativene, med mulig utfall å frigjøre mer areal til
byutvikling. Da ville disse alternativene komme bedre ut sammenliknet med revidert vegalternativ 3.
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8 PRISSATTE KONSEKVENSER, REVIDERT VEGALTERNATIV 3
Beregning av nytte og kostnader utenom investeringskostnader bygger på en overordnet beregning av
trafikkstrømmer. Justeringene av vegalternativ 3 er på et detaljnivå som ikke vil påvirke dette. Det vil
derfor ikke bli endringer i trafikantnytte (knyttet til reisetider for alle transportmidler samt
avgangsfrekvenser på tog), operatørnytte (billettinntekter og driftskostnader for tog og annen
kollektivtrafikk) eller samfunnet for øvrig (ulykkeskostnader, miljø- og klimakostnader). Utover
investeringskostnader blir det heller ikke virkninger på offentlig budsjett (avgiftsinngang til det offentlige,
vedlikeholdskostnader for infrastrukturen). Det som endres er investeringskostnad, skattekostnad (20
prosent av investeringen) og netto nytte (nytte minus kostnader).
I tabell 8-1: er nytte og kostnader for delstrekning Seut–Kiæråsen sett i forhold til alternativ 2a+1.
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 8-1: Sammenlikning av prissatte konsekvenser mot alternativ 2a + 1, Seut–Kiæråsen
(mill. 2018-kr, nåverdi 2026). Tall hentet fra delutredning prissatte konsekvenser [11]
2a+1
6b+1
6b+2
6b+3
6b+rev.3
Trafikantnytte
-50
-50
-50
Operatørnytte
14
14
14
Offentlig nytte
154
154
154
Nytte for samfunnet for
øvrig
16
-222
-238
-238
Skattekostnad brutto nytte
31
31
31
Restverdi
77
89
93
93
Brutto nytte
94
16
3
3
Investeringskostnad
797
1721
1858
2008
Skattekostnad
159
344
372
402
investeringer
Netto nytte
2413
1050
2081
2233

På grunn av lavere investeringskostnad kommer revidert vegalternativ 3 sammen med banealternativ
6b bedre ut enn 6b+3 fra teknisk hovedplan. Det reviderte alternativet har best netto nytte av de
analyserte alternativene.
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9 KOSTNADSBESPARENDE LØSNINGER
FOR VEGALTERNATIV 1
Optimalisering av vegalternativ 1 forutsetter en løsning der man finner mer fjell enn i opprinnelig
vegalternativ 1. I denne rapporten er kun et alternativ øst for opprinnelig vegalternativ 1 vurdert. Det kan
være muligheter både øst og vest for opprinnelig vegalternativ 1. For å vurdere kostnadsbesparelsene
bør det gjøres ytterligere grunnboringer. Man kan sannsynligvis oppnå ytterligere besparelse ved
tunneltrase vest for opprinnelig vegalternativ 1 forutsatt at det er fjelloverdekning i traseen. Det er ikke
prioritert å utføre nye grunnboringer for reviderte vegalternativer, men dette bør utføres dersom
vegalternativ 1 videreføres.

9.1

Revidert vegalternativ 1

Revidert vegalternativ 1 ligger på østsiden av opprinnelig vegalternativ 1 (teknisk hovedplan). Revidert
vegalternativ 1 krysser under eksisterende bane inni St. Hansfjellet. Hovedhensikten med endringen er
å finne en løsning som reduserer kostnadene og som gir redusert risiko for setninger på sidearealene.
Et tiltak i denne forbindelse er å unngå åpen byggegrop for vegtunnel ved Brattliparken. Forskjellen
mellom opprinnelig vegalternativ 1 (teknisk hovedplan) og revidert vegalternativ 1 framgår av figur 9-1
nedenfor.

Figur 9-1: Sammenstilling av plantegning for revidert vegalternativ og opprinnelig vegalternativ 1
(teknisk hovedplan), med profil av revidert vegalternativ 1
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Veggeometri
Minste horisontalradius R=175 m i senter mellom tunnelene (som for gamle H6). 2-felts tunnel i
innerkurve får senterlinje med R=165 m. I ny Håndbok N100 utgitt i 2019 [15] kan minimum
horisontalradius R=125 m benyttes.
Krav om tunnelprofiler T9,5. Breddeutvidelse kjørefelt 2x0,5 m og utvidelse for stoppsikt 2,5 m tilsier
gjennomgående T13 profil for de parallelle tunnelene. Det er lagt inn avstand 9 m mellom tunnelene.
Avstanden skal i utgangspunktet være 10 m, men det forutsettes at fjellkvaliteten er god slik at
avstanden kan reduseres til 9 m.
Geometrien for revidert vegalternativ 1 må vurderes videre dersom det besluttes at alternativet går
videre.
Det er maks. stigning 5 % i tunnelene i henhold til Tunnelhåndboka (krever ekstra sikkerhetsvurdering).
Bunn kjørebane i tunnelen er ned på kote -6,4 m. Taket i tunnelen er vist senket til frihøyde 5 m i
lavpunktet i tunnelen. Ved Glemmen videregående skole er vegen justert nordover for å beholde
samme avstand til skolebygninger. Det forutsettes at en boligblokk må rives, noe som også er tatt med i
kostnadene for vegalternativ 1 i teknisk hovedplan.
På vestsiden går vegen med maks 3% stigning fra rundkjøring ved Veumveien på kote ca. 2,5 og vegen
krysser over ny omlagt VA-ledning for Bjørndalsledningene. Revidert vegalternativ 1 er ca. 40 m lengre
enn opprinnelig vegalternativ 1 (teknisk hovedplan). På vestsiden blir det et stort areal mellom ny veg
og jernbane. Totalt tverrsnitt for tiltaket blir maks. 150 m.
Vegen er hevet med stigning 1% fra rundkjøring med fv. 109 mot tunnelpåhugg øst for å få en grunnere
byggegrop og for å unngå at overvann fra Rolvsøyveien renner inn i tunnelen. Dette medfører kortere
tunnelportal enn opprinnelig tunnelløsning og må anses som et kostnadsreduserende tiltak som også
kan innarbeides i opprinnelig løsning.
Sammenliknet med opprinnelig vegalternativ 1 gir løsningen lengre avstand fra rundkjøring i Veumveien
til tunnelåpning ved St. Hansfjellet.
Det forutsettes utstøping av dekke mellom jernbanetunnel og vegtunnel.
VA-tunnel
VA-traseen under banen må flyttes slik at den ikke kommer i konflikt med prosjektert vegtunnel.
Flyttingen medfører at det blir en noe mindre høydeforskjell mellom SOK og utvendig konstruksjon for
VA-kulverten. Dette medfører at VA-kulverten blir litt lavere. Kapasitetsmessig vil dette kunne
kompenseres ved at kulvertens bredde økes. Dette må eventuelt detaljeres i videre planlegging.
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Figur 9-2: VA-tunnel forutsettes flyttet slik at den ikke kommer i konflikt med vegtunnelene.
Illustrasjonen viser VA-tunnel for opprinnelig vegalternativ 1 (teknisk hovedplan).
Konstruksjon
Revidert vegalternativ 1 gir en enklere konstruksjon under bane og mindre spennvidde enn for
opprinnelig vegalternativ 1 (teknisk hovedplan), hvor vegen krysser mer diagonalt under jernbanen.
Krysningspunkt inne i St. Hansfjellet har større bergoverdekning under eksisterende bane, noe som gir
mindre utfordringer.
Geoteknikk/hydrogeologi
Åpen byggegrop ved Knipleveien utgår i revidert vegalternativ 1. Med denne løsningen blir området ved
Knipleveien mindre påvirket av mulig setninger i anleggsfasen. Hevet veg nord for Glemmen
videregående skole er positivt. Det er mulig grunnvannsskille ved Trara skole. Det er her lav
løsmassemektighet og derfor lite potensiell drenering og dermed lav setningsrisiko. Influenssone
kommer an på tunneldyp i forhold til grunnvannstand. Byggegrop på partiet ca. PR 150 – 280 forventes
å bli mindre noe mer omfattende enn byggegrop i portalområdet ved Frydenberg i opprinnelig
vegalternativ 1 (teknisk hovedplan). Økt risiko for setninger sør for veien ved Frydenberg, ettersom
influenssone for setninger forskyves sørover.
Sannsynligvis blir vegen liggende under grunnvannstand i deler av traseen. Lengre tunnelløp gir
sannsynligvis større volum innlekkasje. Kan forvente senkningstrakt langs tunneltraseen. Ved stor nok
senkning kan løsmasseakviferen påvirkes og poretrykket endres. Mer injeksjonsmasse til tetting
(systematisk forinjeksjon) grunnet lengre løp og dypere tunnel.
Anleggsgjennomføring
Byggegrop i og omkring Knipleveien samt omlegging av overvann o.l. unngås her når banen flyttes. Det
sparer et brudd. Må antakelig bygge bane ferdig før veg kan tas i bruk.
Ingeniørgeologi
Bergkvaliteten lokalt i kryssområde veg- og jernbanetunneler er ikke kjent i detalj. Kryssområdet blir
stort og komplisert, med flere brede og høye bergrom inni fjellet der veien krysser under banen. Dette vil
kunne gi en utfordrende spenningssituasjon i bergmassen, spesielt i bergstabbene mellom
tunnelløpene. Lokal bergkvalitet må derfor undersøkes nærmere, dersom det gås videre med denne
løsningen. Dette vil innebære befaringer i eksisterende veg- og jernbanetunnel og nærliggende
parkeringsanlegg i fjell, samt kjerneboringer og spenningsmålinger. Videre må fremtidig
bergspenningssituasjon i kryssområdet analyseres ved hjelp av 2D/3D elementanalyse
(datasimulering).
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Plassering under antatt grunnvannstand gir økt innlekkasjepotensiale.
Bergoverdekningen under Trara skole er antatt begrenset, og boring/sprengning av tunnel her vil gi
strukturlyd/rystelser som kan medføre betydelige forstyrrelser for skolen på dagtid i anleggsfasen.

9.2

Kostnadsbesparende løsning for portal ved Glemmen videregående skole

I teknisk hovedplan er portalkonstruksjonen K741 ved Glemmen videregående skole (Frydenberg øst),
kostnadsberegnet til 360 mill kr (prosjektkostnad).
Portalkonstruksjonen ligger lavt i terrenget med dyp spuntgrop for å få til gang- og sykkelkrysning på
portalen på kote 15 nærmest mulig inngangen til Glemmen videregående skole.
Ved å heve påhugget og korte inn portalkonstruksjonen vil man fortsatt få til adkomstveger og gang/sykkelkrysning på portalen rett vest for Glemmen videregående skole. Påhugget heves ca. 5 m og
dette gir en vesentlig mindre byggegrop og mindre omfang av betong.
Kostnadsbesparelsen anslås til 30% av kostnadene i teknisk hovedplan, dvs. ca 110 mill kr
(prosjektkostnad), og kan også innarbeides i teknisk hovedplan og er medtatt i besparelsene for
revidert vegalternativ 1 som beskrevet under.

Figur 9-3: Utsnitt av lengdeprofil for revidert veg 1 med ny portalløsning (lokk), profilnr 800-1000
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Kostnadsvurderinger revidert vegalternativ 1

Kostnadsvurderingene er basert på beregning av produksjonskostnadene. For å få tallene
sammenliknbare med tallene i Anslaget (kostnadsberegningene for vegalternativene) er det lagt til
påslag på produksjonskostnadene for å få prosjektkostnad (produksjonskostnad + påslag).
For å vurdere besparelsen for revidert vegalternativ 1 er det gjort en vurdering av produksjonskostnad
for endringen og sett den i forhold til produksjonskostnad for tilsvarende strekning i opprinnelig
alternativ.
Vurdering av produksjonskostnad, revidert vegalternativ 1
Mulige besparelser for tunnel for revidert vegalternativ 1 er gjort på et overordnet nivå.
Produksjonskostnad fremkommer i tabell 9-1 nedenfor:
Tabell 9-1: Vurdering av produksjonskostnad tunnel for revidert vegalternativ 1 (før påslag)
Produksjonskostnad tunnel revidert vegalt 1- profil 50-800
Lengde fjelltunnel for revidert vegalt.1 er ca. 520 m x 370’ kr/lm
192 mill kr
Tillegg for krysning under jernbanetunneler: 100 m x 370’
37 mill kr
Betongkonstruksjoner, dekker mellom veg og jernbanetunneler:
25 mill kr
Tillegg for geoteknikk portalområde Frydenberg:
15 mill kr
Ekstra 150 m 4-feltsveg fra Veumveien mot tunnel: 150 m x 57’ kr/lm
8 mill kr
Produksjonskostnad for tunnel revidert vegalt. 1
277 mill kr
Produksjonskostnad for tunneldelen for opprinnelig vegalternativ 1 (teknisk hovedplan) var beregnet til
322 mill. kr. [19] (Dette omfatter B2.5 Betongtunnel Brattliparken (K735) og C1 Veg i tunnel).
Besparelsen for produksjonskostnaden for tunneldelen framkommer av tabell 9.2 nedenfor:
Tabell 9-2: Kostnadsbesparelse tunneldelen, revidert vegalternativ 1 (før påslag)
Besparelser tunneldelen (produksjonskostnad)
Produksjonskostnad tunnel, opprinnelig vegalternativ 1 (teknisk hovedplan)
Produksjonskostnad tunnel, revidert vegalternativ 1
Sum besparelser tunneldelen (produksjonskostnad)

322 mill kr
277 mill kr
45 mill kr

Revidert vegalternativ 1 ser altså ut til å gi besparelser totalt sett. Imidlertid er det noen poster som
innebærer økte kostnader for tunnel for revidert vegalternativ 1:
• Ingen bergoverdekning mellom veg- og jernbanetunnelene medfører at disse må sprenges med
innbyrdes åpninger i krysningspunktene. Det blir da etablert 6 stk. bergrom med høyde opptil
ca. 20 m.
• Nærhet til eksisterende tunneler og parallell drift med jernbanetunneler vil medføre at det må
sprenges betraktelig mindre salver enn normalt. Dette er meget kostnadsdrivende.
• Tunge bergsikringstiltak for å ivareta spenningstilstand i bergmassen må påregnes.
• Vegtunnelen vil få beliggenhet under generell grunnvannstand i området, og systematisk
forinjeksjon må derfor påregnes for å unngå grunnvannssenkning/setningsskader.
• Økte kostnader knyttet til stabiliseringstiltak for portalområdet ved Frydenberg
Vurdering av total besparelse (prosjektkostnad)
For å få tall som er sammenliknbare med Anslag, prosjektkostnad, er følgende påslag lagt til
produksjonskostnaden:
• Rigg og drift (22 %)
• MVA (25 %)
• Byggherrekostnad (23 %)
• Usikkerhet (18,5 %)
Prosentene som er benyttet er basert på utregning av påslag hentet fra Anslaget for opprinnelige
vegalternativer og revidert vegalternativ 3.
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Tabell 9-3: Besparelser for revidert vegalternativ 1 (inkl påslag)
Anslått total besparelse (prosjektkostnad- inkl påslag)
Besparelse for tunneldelen (ekskl portaler), jf. tabell 9-2
Besparelse for portal Glemmen (gjelder også alternativ i THP): jf. Kap 9.2
Anslått potensial for redusert grunnerverv (tall fra Bane NOR)
Total mulig besparelser for revidert vegalternativ 1 (produksjonskostnad)
Total mulig besparelser for revidert vegalternativ 1
(prosjektkostnad inkl påslag), avrundet til nærmeste 10 mill.
Det er ikke lagt påslag på grunnervervstallene. Disse er lagt til i etterkant.

45 mill kr
50 mill kr
30 mill kr
125 mill kr
240 mill kr

Potensialet for besparelse for portal ved Glemmen som er identifisert i revidert vegalternativ 1, 50 mill.
kr. før påslag, kan implementeres også for opprinnelig vegalternativ 1.

9.4

Ikke-prissatte konsekvenser

Landskapsbilde
Vest for St. Hansfjellet innebærer revidert vegalternativ 1 at ny rv. 110 legges sør for eksisterende veg
og bane. Dette medfører at boligområde ved Frydenberg/Holmen berøres. I tillegg vil
infrastrukturkorridoren bli bredere. Sammenlignet med opprinnelig vegalternativ 1 har revidert
vegalternativ 1 negative virkninger for landskapsbilde ved Frydenberg/Holmen området, men berører
ikke boligområdet ved Uraniaveien/Knipleveien.
Ved Grønli vil revidert vegalternativ 1 innebære at rv. 110 ligger på et høyere nivå og har mindre
omfang av lokk i tilknytning til portalkonstruksjonen i gata Fremskridt. Reduksjonen av lokk utgjør til
sammen en lengde på ca. 45-50 meter, men hevingen vil gi noe mindre omfang av støttemurer. Det
vurderes som noe mer positiv virkning for bybildet at rv. 110 heves, men noe mindre positivt at
omfanget av lokk reduseres. Endringene ved Grønli har kun betydning for tilgrensende arealer. Samlet
sett vurderes revidert vegalternativ 1 å ha samme virkning ved Grønli som i opprinnelig vegalternativ 1.
Kulturmiljø
Flytting av foreslått vegtunnel i revidert vegalternativ 1 medfører at man unngår inngrep i og konflikt
med den kulturhistoriske bebyggelsen i nordre delen av kulturmiljøet Frydenberg/Holmen. Imidlertid vil
alternativet innebære store inngrep i mer verdifulle deler av kulturmiljøet, sør for dagens rv. 110.
Revidert alternativ medfører der en svært uheldig konflikt med kulturhistorisk verdifull bebyggelse på
Holmen, inkludert kvartaler og bygninger som er avmerket i gjeldende Fredrikstad Byområdeplan som
hensynssone kulturmiljø (H570_50). Grepet medfører også en større barrierevirkning i kulturmiljøet enn
opprinnelig vegalternativ 1. Revidert alternativ har en større negativ virkning enn opprinnelig
vegalternativ og vurderes som betydelig dårligere for tema kulturmiljø.
Nærmiljø og friluftsliv
Revidert vegalternativ 1_øst påvirker flere delområder i delutredning nærmiljø og friluftsliv. Flytting av
foreslått vegtunnel i revidert løsning medfører at det ikke er behov for åpen byggegrop og beslag i flere
små kvartaler i området ved Uraniaveien og Østre Frydenbergvei. I stedet vil arealer ved Holmen
beslaglegges. Dette er et område som har verdi for stedsidentitet. For Holmenområdet vil nytt spor og
rv. 110 medføre et svært bredt infrastrukturområde og barrierevirkningen vil oppleves større enn i
opprinnelig vegalternativ 1.
I revidert vegalternativ 1 er lokk over Fremskridt noe redusert sammenliknet med opprinnelig
vegalternativ 1. Dette gir noe større barriereeffekt og noe dårligere kobling mellom Brattliparken og
Glemmen videregående skole.
Naturmangfold
For opprinnelig vegløsning er det vurdert at det er fare for senkning av grunnvannsstanden og
vannspeilet i Brattlidammen. Risikoen for senkning og lekkasje av dammen vurderes som liten, men
tilstede. Revidert vegalternativ 1 reduserer risikoen ytterligere på grunn av større avstand til dammen.
Naturressurser
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Det er ikke registrert eget delområde for naturressurser på Grønli. Revidert vegalternativ 1 medfører
ingen endring.

9.5

Andre samfunnsmessige virkninger, knutepunkt og byutvikling

Knutepunkt og byutvikling vurderer kun stasjonsområdet og tilknytningen til eksisterende sentrum.
Siden revidert vegalternativ 1 blir lik de opprinnelig vegalternativ 1 i dette området, får denne løsningen
ingen andre konsekvenser.

InterCity-prosjektet
Østfoldbanen

Dobbeltspor Seut–Rolvsøy
Rv. 110 Simo-St.Croix
Muligheter for kostnadsoptimalisering av
vegalternativene

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

46 av 58
ICP-16-A-25605
02A
21.06.2019

10 KOSTNADSBESPARENDE LØSNINGER
FOR VEGALTERNATIV 2
10.1 Revidert vegalternativ 2
I revidert vegalternativ 2 utgår betongtunneler fram til og med kollektivtraseen, og kollektivtraseen
krysser i stedet over rv. 110 i bru/kulvertkonstruksjon. Flere funksjoner for knutepunktet må derfor
relokaliseres. Det medfører at knutepunktsfunksjoner må enten flyttes lengre vekk eller komprimeres
mer rundt atkomstområdene. Sykkelparkeringen på sydsiden av rv. 110 vil ligge med relativt lang
gangavstand til plattformene. Figur 10-1 viser hovedprinsippet for revidert vegalternativ 2.

Figur 10-1: Revidert vegalternativ 2 – hovedprinsipper
Veggeometri i revidert vegalternativ 2
Revidert vegalternativ 2 har samme utforming som revidert vegalternativ 3 med nytt tunnelløp nord for
eksisterende vegtunnel gjennom St. Hansfjellet og med utvidelse av Glemmengata for gående og
syklende. Løsningen for de to reviderte alternativene er like i dette området, jf. figur 10-2.
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Figur 10-2: Revidert vegalternativ 2 sett mot St.Hansfjellet fra Steffensjordet. Løsningen i dette
området tilsvarer revidert vegalternativ 3.
Teknisk bygg for vegtunnelen er flyttet til vestsiden av St. Hansfjellet tilsvarende som i revidert
vegalternativ 3.
Revidert vegalternativ 2 følger samme horisontaltrasé som revidert vegalternativ 3, men alternativ 2 er
senket under kollektivtraseen som går i bru/kulvert over rv.110. Det må etableres langsgående murer
langs rv.110 slik at langsgående gang- og sykkelveger ligger i samme høyde som terreng/stasjon på
sideområdene.

Figur 10-3: Plan- og profiltegning for revidert vegalternativ 2
Revidert vegalternativ 2 er senket med maksimal helning 6% under kollektivtraseen og flater ut med
3 % stigning i en lengde på ca. 35 m før rundkjøringen med fv.109. Lavbrekkradius R=600 m og
høybrekkradius R=900 m er benyttet. Vegen følger eksisterende terreng og laveste punkt er ca. kote 6.
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Kryssende bru/kulvert for kollektivtraseen har bredde 20 m hvor 6,5 m på hver side er avsatt til
syklende/gående og 7 m er avsatt til kollektivtrasé. Det er forutsatt søyler/vegg i midtdeleren for
4-feltsvegen. Midtdeleren er planlagt med bredde minimum 2,5 m for den aktuelle strekningen.
I revidert vegalternativ 2 er korttidsparkering, HC-parkering og kiss-and-ride på sørsiden flyttet inntil
kollektivtraseen nært kryssingen over rv.110 for å være nærmest mulig stasjonen på sørsiden. Arealet
for revidert plassering er en del av framtidig byutviklingsområde, men er et trafikkbelastet område.
I vegalternativ 2 i teknisk hovedplan er korttidsparkering osv. plassert på «lokket» over rv.110 og hadde
direkte tilgang til stasjonsområdet som vist i figur 10-4.

Figur 10-4: Lokalisering av korttidsparkering, HC-parkering og kiss-and-ride oppå
betongtunneler for rv. 110 i opprinnelig vegalternativ 2 (teknisk hovedplan)
Kollektivtraseen er i teknisk hovedplan tilpasset for å få nødvendig stoppsiktavstand 80 m fra
tunnelmunningen til rundkjøringen og det er plass til bussoppstilling over rv.110. I revidert alternativ 2 er
avstand fra tunnelmunning ikke en problemstilling siden kollektivtraseen krysser over rv.110 i bru/kulvert
og rv. 110 ligger «åpen» til St. Hansfjellet.
I revidert vegalternativ 2 er det plass til én buss i hver retning over jernbanen og det er 3 stk
sagtannsoppstillingsplasser i hver retning lenger nord, totalt 8 stk bussoppstillingsplasser, tilsvarende
løsning som i vegalternativ 3.
Ny håndbok N100
I den nye N100 [15] utgitt i 2019 er rv.110 og fv. 109 definert som «Kapasitetssterke gater/veger» og
ikke vegtype H6 som er standarden som vegene er dimensjonert etter i teknisk hovedplan i henhold til
daværende utgave av håndbok N100 [14].
Den nye vegtypen medfører at krav til geometri og vegbredder er endret fra teknisk hovedplan, ref.
N100 [15] kap. B.9:
«B.9 Kapasitetssterke gater/veger
Trafikk fra overordnet vegnett med målpunkt i byen kan føres via en kapasitetssterk gate/veg med
fartsgrense 50 eller 60 km/t, og videre inn i et nett av gater eller lokale veger med lav fart.
Slike gater/veger kan være ringveger, sentrumstangenter, forbindelser mellom en omkjøringsveg og
byen eller viktige forbindelser internt i byen. Gaten/vegen bør dimensjoneres for typekjøretøy
vogntog (VT) med kjøremåte A, ev. modulvogntog (MVT) med kjøremåte A hvis gaten/vegen er del
av slik rute.

InterCity-prosjektet
Østfoldbanen

Dobbeltspor Seut–Rolvsøy
Rv. 110 Simo-St.Croix
Muligheter for kostnadsoptimalisering av
vegalternativene

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

49 av 58
ICP-16-A-25605
02A
21.06.2019

Maksimal stigning i slike gater bør være 6%.
Gaten/vegen bør bygges med to eller fire felt. Behov for antall felt fastsettes ut fra en
kapasitetsvurdering.
Kjørefelt bør ha bredde som gitt i kapittel B.3.2. Firefelts veg kan ha midtdeler på 2 m uten rekkverk.
Krav til linjeføring er gitt i kapittel B.2.»
Tverrprofilet fra teknisk hovedplan er beholdt for å få direkte sammenligningspris per løpemeter for
revidert alternativ. Tverrprofilet for kulverten er ut fra prosjektspesifikke ønsker utformet med plass for
vegutstyr, skilt osv. utenfor kjørebanene. Kryssing for kollektivtraseen kan også utformes som en bru
som det er vist i slutten av kapitlet.
Krav for geometrien fremgår av tabell 10-1, hvor aktuell fartsgrense er markert.
Tabell 10-1: Geometriske krav i gater, jf. tabell B.1 i N100
Minste
horisontalkurveradius (m)
Minste
lavbrekkskurveradius (m)

Fartsgrense ≤40km/t
40
150

Fartsgrense 50 km/t
60
400

Fartsgrense 60 km/
125
600

Minste høybrekksradius er ikke angitt for Kapasitetssterke gater/veger, men for øvrige hovedveger
ÅDT<12000 med fartsgrense 60 km/t (Hø2) er minste høybrekksradius angitt til R=900 m, slik at dette
er benyttet i revidert forslag for vegalternativ 2, selv om ÅDT er høyere enn 12000 for rv. 110.
Kollektivtraseen
I revidert vegalternativ 2 krysser kollektivtraseen over jernbanen på ca. kote 11,3-11,5 og har høybrekk
over rv.110 på ca. kote 12,4 med maksimal helning 5%. Høybrekksradius over rv. 110 er R=300 m.
Trase, helning og radier for kollektivtraseen kan eventuelt justeres ved videre planlegging. Ved
kirkegården har kollektivtraseen maks helning 3% som vist i figur 10-5:

Figur 10-5: Lengdeprofil for kollektivtrasé over rv. 110 i revidert vegalternativ 2 (uten ny jernbane)
I teknisk hovedplan har kollektivtraseen høybrekk over rv.110 på ca kote 13 med høybrekksradius på
R=500 m og maksimal helning på 3,3% som vist på skissen under:
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Figur 10-6: Lengdeprofil for kollektivtrasé over rv. 110 i opprinnelig vegalternativ 2 (teknisk
hovedplan)
Revidert vegalternativ 2 har høybrekk som ligger ca 0,5 m lavere enn opprinnelig vegalternativ 2
(teknisk hovedplan).
Mengder rv.110
På strekningen fra profil 550 til 600 ligger revidert vegalternativ 2 tilpasset eksisterende terreng på
begge sider. Fra profil 600 til 750 ligger vegen tilpasset eksisterende terreng på nordsiden av
vegtraseen. Fra profil 760 til 800 ligger vegen i tosidig skjæring. Resterende strekning frem til profil 850
ligger over terreng.

Figur 10-7: Tverrprofiler rv. 110 for revidert vegalternativ 2, profil 670 til 720 viser tilpasning til
eksisterende terreng på nordsiden av vegen (stasjonssiden)
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10.2 Konstruksjoner
I teknisk hovedplan er K742 Steffensjordet kulvert kostnadsberegnet til 177,4 mill. kr ekskl. mva. og
rigg, ref. dokument ICP-16-A-25082. Justert forslag til konstruksjon er vist i figur 10-8 for revidert
vegalternativ 2.

Figur 10-8: Forslag ny kulvert for kollektivtraseen over rv. 110 for revidert vegalternativ 2.
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Figur 10-9: Støttemurer langs rv. 110 for revidert vegalternativ 2
Alternativ utforming med kollektivtraseen i bru over rv. 110
Kollektivtraseen i lengre bru over rv.110 vil gi en mer «luftig» løsning, men vil være ca. 8 mill. kr dyrere
enn kulvertløsningen som er vist i kapittel under konstruksjoner. Men ved å etablere langsgående gangog sykkelveger på forblendede lettfyllinger vil dette mer enn kompensere for den dyrere bruløsningen.
Dette må eventuelt detaljeres i videre planlegging. Se forslag til lengdesnitt for bru under.

Figur 10-10: Mulig alternativ kryssing for kollektivtraseen over rv. 110 i form av en bru
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10.3 Geoteknikk
Revidert vegalternativ 2 legger til grunn at det ikke etableres vanntett trau for vegen, og at man går bort
fra forutsetningen om at vegen skal legges på en betongplate som pelefundamenteres til berg.
Vegen ligger godt tilpasset terrenget, men innebærer likevel totale gravedybder (til UK nedre
frostsikringslag) på inntil ca. 4 meter på deler av strekningen. Største gravedybder er på partiene
nærmest, og på begge sider av, dagens fv. 109, jfr. lengdeprofil i forrige kapittel. I forhold til dagens
laveste terrengnivå i området, ca. kote 5,5, innebærer alternativet en dypeste utgraving (til under nedre
frostsikringslag) mindre enn 1 meter under dette. Risiko for vesentlig påvirkning av grunnvannstand i
området anses som begrenset hva angår utgravingsnivåer.
Bru for kollektivgata er foreløpig forutsatt pelefundamentert til berg. Siden brua er plassert omtrent over
dyprenna som ligger under dagens fv. 109 gir dette lange peler. Det vil også være en risiko knyttet til en
mulig/sannsynlig svakhetssone i berget midt i dyprenna, og dermed risiko for problemer med å få godt
feste for pelene i berg. Fundamenteringsløsningen og/eller muligheter for å tilpasse plassering av brua
må vurderes nærmere.
Fordi terrenget på begge sider av vegen forutsettes hevet medfører løsningen støttemurer på begge
sider av vegen, jfr. forrige kapittel. Støttemurene er forutsatt fundamentert på kalksementpeler, både av
hensyn til stabilitet og for å redusere setninger. Se kapittel 4.6 vedrørende mulige konflikter med peler
for dagens bruer. Det er ikke forutsatt at disse pelene fjernes.
Det er foreløpig også tatt med kalksementpeler for å kunne stabilisere traubunn. Dette for å sikre
fremkommelighet for anleggsmaskiner når vegen skal etableres. Hvorvidt dette vil være nødvendig
langs hele traseen kan nok diskuteres. På den annen side er det foreløpig ikke lagt inn
kalksementstabilisering for setningsreduksjon under GS veger på begge sider av vegen, noe det ikke
kan sees bort ifra at det er behov for, i hvert fall på deler av strekningen. Anslått mengde
kalksementstabilisering utgjør en kostnad på 15 millioner og inngår i sammenstilling i forrige kapittel.
Ca. 2/3 av kostnadene er knyttet til fundamentering av støttemurene.
Alternativet innebærer ikke fyllinger for selve vegen som forventes å kunne gi vesentlige setninger.
Vurderinger knyttet til setninger forårsaket av andre faktorer vil i stor grad være de samme som for
revidert veg 3, jf. kap 4.6. Det samme gjelder vurderinger knyttet til kvikkleiresonen som er omtalt
samme sted.
Også for et revidert vegalternativ 2 forutsettes nærmere vurderinger for å avklare usikkerheter og søke
optimaliseringer. Oppgavene vil være mange av de samme som dem som er nevnt avslutningsvis i
kapittel 4.6.
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10.4 Kostnadsvurderinger revidert vegalternativ 2
På tilsvarende måte som for revidert vegalternativ 1, er kostnadsvurderingene basert på beregning av
produksjonskostnadene. Men måten beregningene/vurderingene er utarbeidet på er ulik, ettersom dette
er en justering av opprinnelig løsning, og ikke en helt ny løsning som i rev veg1.
Som for revidert vegalternativ 1 er det lagt til påslag på produksjonskostnaden for å få prosjektkostnad
som er sammenliknbart med Anslag.
Vurdering av besparelse konstruksjoner, revidert vegalternativ 2: Profilnr ca 500-850
For konstruksjoner er det sett på opprinnelig produksjonskostnad opp mot ny produksjonskostnad for
berørte konstruksjoner.
Produksjonskostnader for konstruksjoner fremkommer av tabell 10-1:
Tabell 10-1: Produksjonskostnad for konstruksjoner, revidert vegalternativ 2
Produksjonskostnad konstruksjoner revidert vegalt 2 (uten påslag)
Behov for nye konstruksjoner iht. revidert veg alternativ 3 ved Glemmengata er
de samme her. Dvs. utvidelse eksisterende bru, ny lokk konstruksjon og ny
100 m støttemur pr. 550-650 nordside langs rv. 110.
Tunnel portal øst T9,5 St. Hansfjellet 10 m lang
Nye støttemurer langs rv. 110 og ny bru / kulvert for Kollektivgata over rv. 110
med nødvendige avlastningsplater mellom brubane og rv. 110.
Gravearbeider for konstruksjoner
Tilbakefyllinger rundt konstruksjoner
Stålkjernepeler for bru / kulvert-konstruksjon
KS under rv. 110. For fundamentering støttemurer og for trafikk på bløt
byggegrunn. Grovt anslått.
Produksjonskostnad (vegstrekning ved Grønli) revidert vegalt 2

24,9 mill kr
1,4 mill kr
56,8 mill kr
5,6 mill kr
3,3 mill kr
4,8 mill kr
15 mill kr
111,8 mill kr

Produksjonskostnad for opprinnelig vegalternativ 2 (teknisk hovedplan) var beregnet til 177,4 mill. kr.
Besparelsen for produksjonskostnaden for konstruksjoner framkommer av tabell 10-2 nedenfor:
Tabell 10-2 Vurdering av besparelse konstruksjoner, revidert vegalternativ 2:
Profilnr ca 500–850
Besparelse konstruksjoner for revidert vegalt 2 (uten påslag)
Produksjonskostnad konstruksjoner, opprinnelig vegalternativ 2
(teknisk hovedplan)
Produksjonskostnad (vegstrekning ved Grønli) revidert vegalt 2
Besparelse konstruksjoner, revidert vegalternativ 2

177,4 mill kr
111,8 mill kr
65,5 mill kr

Vurdering av besparelse rene vegkostnader, revidert vegalternativ 2: Profilnr ca 500-850
Beregningen av besparelser er basert på en vurdering av enkeltposter i Anslaget som innebærer en
endring for veg.
I revidert vegalternativ 2 ligger 4-felts rv. 110 «åpent» på en strekning som er 250 m lengre enn i teknisk
hovedplan. Total veglengde fra tunnelportal for eksisterende vegtunnel ved St. Hansfjellet til rundkjøring
med fv. 109 er ca. 350 m. Anslag for vegalternativ 2 i teknisk hovedplan er benyttet til grunnlag for
vurdering av kostnader.
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Tabell 10-3 Besparelse vegkostnader. Profilnr ca 500-850.
Besparelse vegkostnader (reduksjon og tillegg) revidert vegalternativ 2
(uten påslag)
Reduksjon: Kapittel A10: Post 4-felts veg i trau pr 730-815 fjernes: 85 m x
75.000,Reduksjon: Kapittel C1: Post Gjennomgående 4-felts veg i tunnel inkl veg- og
tunnelutstyr reduseres fra 405 m til til 190 m (middelverdi av de to løpene): 215
m x 80.000,- = 17,2 mill kr
Tillegg: Når betongtunnelene og pelet plate for veg utgår, må det legges til
kostnad for 350 m 4-felts veg med løpemeterpris som i delstrekning 1, kr
57.000,- som utgjør 20,0 mill kr i tillegg til nødvendige konstruksjoner og
geotekniske tiltak.
Besparelse rene vegkostnader for revidert vegalternativ 2

6,4 mill kr.
17,2 mill kr

- 20,0 mill kr

3,6 mill kr

Besparelsen for revidert vegalternativ 2 er lik revidert vegalternativ 3 frem til profil 600.
Total kostnadsbesparelse for revidert vegalternativ 2:
Tabell 10-4: Kostnadsbesparelse revidert vegalternativ 2 (før påslag)
Besparelser revidert vegalternativ 2 (veg og konstruksjon)
(produksjonskostnad)
Besparelse konstruksjoner, revidert vegalternativ 2
Besparelse rene vegkostnader for revidert vegalternativ 2
Sum besparelser revidert vegalternativ 2 (produksjonskostnad før påslag)

65,5 mill kr
3,6 mill kr
69,1 mill kr

Vurdering av total besparelse (prosjektkostnad inkludert påslag)
For å få tall som er sammenliknbare med Anslag, prosjektkostnad, er følgende påslag lagt til
produksjonskostnaden (jf. beskrivelse i kapittel 9.3):
• Rigg og drift (22 %)
• MVA (25 %)
• Byggherrekostnad (23 %)
• Usikkerhet (18,5 %)
Tabell 10-4: Besparelser for revidert vegalternativ 2 (inkl påslag)
Anslått total besparelse (prosjektkostnad- inkl. påslag)
Total mulig besparelse for revidert vegalternativ 2 (produksjonskostnad)
Total mulig besparelse for revidert vegalternativ 2
(prosjektkostnad inkl påslag), avrundet til nærmeste 10 mill

69,1 mill kr
140 mill kr

10.5 Ikke-prissatte konsekvenser
Landskapsbilde
Revidert vegalternativ 2 innebærer betydelig redusert omfang av lokk over rv. 110, sammenlignet med
vegalternativ 2. Den største endringen er at rv. 110 vil gå i dagen langs med stasjonsområdet mellom
St. Hansfjellet og rundkjøringen med fv. 109. I dagsonen vil rv. 110 ligge nedsenket og ha inntil 5-6
meter høye støttemurer. Kollektivgata vil krysse i bru over rv. 110.
Redusert størrelse på lokk medfører at infrastrukturkorridor i dagen øker i lengde og bredde. Ulike
terrengnivåer til rv. 110 sammen med bru for kollektivgata gjør opplevelsen av bylandskapet mer
oppstykket. De planlagte knutepunktfunksjoner på lokket må lokaliseres andre steder. Endringene
medfører at rv. 110 oppleves som større barriere og gjør at opplevelsen av bylandskapet blir mer
fragmentert. De visuelle virkninger for bybildet og bystrukturen vurderes som dårligere enn for
opprinnelig vegalternativ 2.
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Kulturmiljø
Sett i forhold til opprinnelig vegalternativ 2 medfører den åpne vegløsningen (uten lokk) øst for St
Hansfjellet en betydelig større barrierevirkning mellom ny stasjon og den kulturhistorisk verdifulle
bebyggelsen nord for kirken. Dette er uheldig og generelt sett dårligere for tema kulturmiljø enn
opprinnelig vegalternativ 2. Revidert vegalternativ 2 medfører ikke riving av ytterligere kulturhistorisk
bebyggelse.
Nærmiljø og friluftsliv
Revidert vegalternativ 2, med ny riksveg 110 liggende åpent øst for St. Hansfjellet, gir mindre plass til
nye uteområder og krysningsmuligheter der myke trafikanter kan ferdes fritt. Barrieren for gående og
syklende i aksen nord-sør vil bli større i dette alternativet enn i opprinnelig vegalternativ 2. Det vil ikke
være mulig å etablere gang-/sykkelforbindelse over rv. 110 fra stasjonsområdet til Steffens vei og videre
sørover mot sentrum, slik opprinnelige vegalternativer i teknisk hovedplan muliggjør. I revidert
vegalternativ 2 utvides i stedet brua i Glemmengata over rv. 110, som ligger rett vest for denne, som en
viktig forbindelse for gående og syklende mellom stasjonen og sentrum. Gang-/sykkelforbindelse langs
Glemmengata vurderes som noe mindre attraktiv. Den åpne vegløsningen i revidert vegalternativ 2 gir
en dårligere støysituasjon for uteområder tilknyttet det nye knutepunktet på Grønli. Mindre omfang av
lokk medfører at disse arealene ikke kan utnyttes til knutepunktfunksjoner og det må finnes alternativ
lokalisering til disse funksjonene andre sted. Samlet vurderes revidert vegalternativ 2 å gi mindre
positive virkninger for nærmiljø og friluftsliv sammenliknet med opprinnelig vegalternativ 2.
Naturmangfold
Revidert vegalternativ 2 har de samme konsekvensene som for veg 2.
Naturressurser
Det er ikke registrert eget delområde for naturresurser på Grønli. Revidert vegalternativ 2 medfører
ingen endring.

10.6 Andre samfunnsmessige virkninger, knutepunkt og byutvikling
I forhold til det opprinnelige vegalternativ 2 vil det reviderte alternativet måtte legge flere av
reisetorgfunksjonene andre steder siden vegløsningen er planlagt uten lokk, noe som vil gi redusert
byutviklingspotensial tett opp til veg og bane. Alternativet har mange likheter med revidert vegalternativ
3, men i motsetning til dette alternativet vil revidert vegalternativ 2 få en planfri kryssing for
kollektivtrafikk, gående og syklende over rv. 110. I tillegg medfører den planfrie kryssinger at
reisetorgfunksjoner kan legges tett opp til stasjonen også på "bysiden" syd for stasjon og rv.110.
Revidert vegalternativ 2 vurderes som vesentlig dårligere enn opprinnelige vegalternativ 2, også fordi
utformingen av rv.110 i sterkere grad vil fremstå med motorveikarakter.
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11.2 Terminologi
Begrep
KU
RAMS
SHA

SOK
TRV
TDB

Forklaring
Konsekvensutredning
Reliability, Availability, Mantainability, Safety
Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø. SHA-begrepet har sitt opphav i
Byggherreforskriften og omfatter sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for
arbeidere i bygge- og anleggsfasen.
SkinneOverKant, oppgitt som meter over havet
Teknisk RegelVerk. Bane NORs tekniske regelverk
Teknisk Design Basis for InterCity
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