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1 SAMMENDRAG
1.1

Innledning

Nytt dobbeltspor på Østfoldbanen er en del av InterCity-satsingen på Østlandet. Satsingen skal gi de
reisende kortere reisetid og flere avganger på Østfoldbanen, Vestfoldbanen, Dovrebanen og
Ringeriksbanen. Det er også et mål om at satsingen skal bidra til en ønsket by- og sentrumsutvikling
ved at stasjonene plasseres så sentralt som mulig. Dette muliggjør fortetting rundt stasjonene og at
flere kan benytte kollektivtransport til sine daglige reiser.
Utvidelse av rv. 110 fra to til fire felt på strekningen Simo–St. Croix er et prioritert prosjekt i Bypakke
Nedre Glomma. Prosjektet skal bidra til at målene i Bypakke Nedre Glomma nås, overføre trafikk fra
sentrumsgater til hovedvegnettet og bygge opp under god byutvikling.
Bane NOR og Statens vegvesen har med bakgrunn i dette igangsatt arbeid med felles
kommunedelplan med konsekvensutredning på strekningen Seut–Rolvsøy i Fredrikstad. Formålet
med planarbeidet er å avklare korridor for nytt dobbeltspor mellom Seut og Rolvsøy og ny stasjon på
Grønli. Planarbeidet skal i tillegg avklare forslag til framtidig løsning for rv. 110 på strekningen Simo–
Grønli–St.Croix.
Denne delutredningen beskriver tiltakets konsekvenser for landskapsbilde. Delutredning
landskapsbilde inngår som del av de ikke-prissatte konsekvensene i den samlede
konsekvensutredningen for kommunedelplanen. Konsekvensutredningen ligger til grunn for valg av
alternativ som videreføres som forslag til kommunedelplan.
Utredningskrav følger av fastsatt planprogram og utredningen følger metodikken i Statens vegvesen
håndbok V712 fra 2014.
I håndboken heter det at tema landskapsbilde/bybilde omhandler de visuelle kvalitetene i omgivelsene
og hvordan disse endres som følge av et tiltak. Temaet tar for seg både hvordan tiltaket er tilpasset
landskapet sett fra omgivelsene og hvordan landskapet oppleves fra jernbanen (reiseopplevelse).
Landskapsbilde omfatter omgivelsene fra tette bylandskap til det uberørte naturlandskap. Dersom det
aktuelle planområdet berører byområder, kan det være aktuelt å bruke bybilde istedenfor
landskapsbilde. I denne analysen brukes begrepet bybilde for Fredrikstad sentrum. Landskapsbilde
brukes for strekningene Seut–Trosvik og for Kiæråsen–Lisleby.

1.2

Tiltaket

Strekningen med dobbeltspor Seut–Rolvsøy er delt inn i to delstrekninger med skille på Kiæråsen. Det
er to alternativer for bane både på delstrekningen Seut–Kiæråsen og Kiæråsen–Rolvsøy.
Banealternativene på de to delstrekningene kan kombineres uavhengig av hverandre.
På delstrekningen Seut–Kiæråsen inngår ny stasjon/knutepunkt på Grønli og vegprosjektet for ny
firefelts rv. 110 mellom Simo og St. Croix. Det er utarbeidet tre alternativer for rv. 110 mellom
Veumveien og Brochs gate. Det er utredet fire ulike kombinasjoner av veg og bane på delstrekningen.
Ved St. Croix er det ulike varianter av kryssløsninger for rv. 110 som er uavhengige av alternativer.
På delstrekningen Seut–Kiæråsen er det følgende alternativer:





Alternativ 2a + 1 (Banealternativ 2a i kombinasjon med vegalternativ 1)
Alternativ 6b + 1 (Banealternativ 6b i kombinasjon med vegalternativ 1)
Alternativ 6b + 2 (Banealternativ 6b i kombinasjon med vegalternativ 2)
Alternativ 6b + 3 (Banealternativ 6b i kombinasjon med vegalternativ 3)
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Fra Kiæråsen og frem til Østfoldhallen på Rolvsøy er det følgende alternativer:



1.3

Banealternativ 2a
Banealternativ 4a

Dagens situasjon

Plan- og influensområdet ligger innenfor region 3 - Leirjordsbygdene på Østlandet, og underkategori
3.12 Østfoldraet. Dette et dyrkingslandskap på marine avsetninger. Det består av store arealer med
sammenhengende jordbruksbebyggelse i et forholdsvis åpent, flatt lende.
Landskapet innenfor influensområdet er en del av Glommas slettelandskap. I Fredrikstad er Glomma
med sideelver fremtredende i landskapsbildet. Både ved Seutelva, Visterflo og Glomma strekker
dyrkningsarealene seg mange steder helt ned til elvebredden. Andre steder er det anlagt næring- og
industribebyggelse på arealene langs vassdragene. Utenom bykjernene og den øvrige
tettbebyggelsen er det foruten flate jordbruksarealer, også store handels- og næringsområder som har
ustrukturert bebyggelse med store dimensjoner og stor andel asfalterte flater. Det flate, åpne
landskapet innenfor influensområdet inneholder mange landemerker med betydning for
landskapsbildet.
I Fredrikstad sentrum er Trosvik herregård, Vestre gravlund, Brattliparken, Glemmen kirke, Domkirken
og gamle Østfoldsykehuset landemerker med verdi for landskapsbildet. Blokkene på Kringsjå er også
tydelige kjennetegn i landskapet. Østover mot Rolvsøysund er Kirkeberget med Gamle Glemmen kirke
og Rolvsøy kirke elementer som er synlige fra lange avstander. Østfoldhallen er også et landemerke
på grunn av bygges størrelse og form som skiller seg ut i næringsområdet.

1.4

Verdi, omfang og konsekvens

Dette kapitlet oppsummerer verdi, omgang og konsekvensene for innenfor områdene Seut–Kiæråsen
og for Kiæråsen–Rolvsøy. Det gjøres en samlet vurdering av konsekvensene for hvert alternativ, der
man slår sammen alle delområdene. I den samlede vurderingen er det naturlig å vektlegge tyngst de
områdene som blir direkte berørt.
1.4.1

Område Seut–Kiæråsen

Alternativ 2a + 1
Mellom Seut og Grønli berører alternativet landskap av middels verdi og ett med stor verdi. De største
landskapsmessige verdiene er knyttet til Brattliparken med stor verdi.
Mellom Seut og St. Hansfjellet vil de største negative konsekvensen være knyttet til tosidig
fjellskjæring, gjennom boligområde sør for Trosvik, bred infrastrukturkorridor mellom Onsøyveien og
Veumveien, samt mellom Veumveien og St. Hansfjellet. Det vurderes som positivt at tiltaket følger
eksisterende strukturer og linjer i landskapet mellom Seut og St. Hansfjellet. Tiltaket vil være synlig fra
de boligområdene som ligger inntil jernbanen og fra St. Hansfjellet, og vil ha visuelt negative virkninger
sett fra disse områdene. Fjernvirkningen vil imidlertid være begrenset av terreng, bebyggelse og
vegetasjon, og synligheten vil være liten fra områdene på øst og vestsiden av anlegget. Kryssområdet
med Veumveien vil kunne tilpasses landskapet. Vestre gravlund berøres ikke direkte av tiltaket, men
anleggets dimensjoner og nærføringen vil ha negative virkninger for landskapsbilde. Ved Trosvik gård
berøres ikke selve tunet, men gang- og sykkelvegen medfører skjæringer i terrengformen langs
Onsøyveien.
Ved Grønli vil den nye jernbanelinja med plattformer ligge nedsenket under nytt terreng. Tiltaket vil gi
området rundt Grønli en visuell oppgradering. Hevingen av terrenget rundt stasjonsområdet vil bidra til
å bedre den landskapsmessige sammenhengen med omgivelsene. Oppstrammingen av
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gatestrukturen vil kunne forsterke det visuelle inntrykket av Glemmen kirke som landemerke.
Etablering av nytt stasjonsområde, omlegging av rv. 110 med tunnel under Brattliparken og etablering
av ny gatestruktur vil transformere eksisterende byområde. Tiltaket vil kunne tilføre eksisterende
byområde nye visuelle kvaliteter som styrker Grønli som knutepunkt. Tiltaket vil være positivt for
utsikten fra Brattliparken, og inngrepene på øst og vestsiden av parken vil kunne istandsettes.
Sett fra toget vil reiseopplevelsen vil være som dagens på strekningen mellom Seut og St. Hansfjellet,
men noe dårligere for strekningen gjennom Grønli der den ligger i tunnel fram til Kiæråsen. Ny stasjon
og nytt stasjonsområde med reisetorg og bedre overgang til annen kollektivtransport vil være betydelig
bedre enn dagens situasjon. I tillegg vil oppgradering av visuelle kvaliteter sammen med en god
strukturering gi et bedre utgangspunkt for å orientere seg. Som et resultat vil tiltaket gi en betydelig
mer positiv reiseopplevelse.
Samlet vurderes alternativet å ha liten positiv konsekvens (+).
Alternativ 6b + 1
Når det gjelder verdi berører 6b + 1 de samme delområdene som alle de andre alternativene.
2a + 1 og 6b + 1 er prinsippmessig like fra Seut til Onsøyveien. Fra Onsøyveien til Veumveien har de
lik plassering horisontalt, men ulik vertikalt. 6b + 1 er ligger ca. 1,0 m lavere enn 2a + 1.
Fra Veumveien bøyer 6b mot nord og vil ved tunnelpåhugget ligge ca. 20–25 m lengre mot nord enn
2a. Dette gir lavere mur mellom bane og nye rv. 110 langs Merkurbanen, men senking av jernbanen
har større negative virkninger mellom Veumveien og St. Hansfjellet enn 2a. Her vil veganlegget
medføre noe større terrenginngrep sammenlignet med alternativ 2a + 1. Krysset med Veumveien vil
ligge lavere enn i 2a + 1, men kryssområdet vil være godt tilpasset til landskapet.
De største forskjellene mellom alternativene er ved knutepunktet på Grønli. Her ligger banealternativ
6b ca. 2 meter lavere og ca. 25 meter lengre mot nord sammenlignet med alternativ 2a. Partiene der
banen ligger nedsenket vil danne en barriere i bylandskapet. Veganlegget for rv. 110 og ny
gatestruktur vil være som beskrevet for 2a + 1, men med unntak av at omlegging av Traraveien vil
medføre at det gamle herredshuset vil gå tapt. For øvrig vurderes 6b + 1 å ha de samme positive
virkningene for Grønli som 2a + 1.
Reiseopplevelsen er som beskrevet for 2a + 1.
Samlet vurderes 6b + 1 å ha liten positiv konsekvens (+).
Alternativ 6b + 2
Når det gjelder verdi berører 6b + 2 de samme delområdene som alle de andre alternativene.
Banealternativ 6b er som beskrevet under 6b + 1 mellom Seut og St. Hansfjellet. Hovedforskjellen fra
6b + 1 er at vegalternativ 2 for rv. 110 vil gå i tunnel gjennom St. Hansfjellet og ikke i tunnel under
Brattliparken. 6b + 2 vil danne en bredere visuell barriere og har større negative virkninger mellom
Veumveien og St. Hansfjellet sammenlignet med 6b + 1.
Etter tunnelen gjennom St. Hansfjellet fortsetter rv. 110 i tunnel frem til kollektivgata, der vegen
kommer ut i dagen lavt i terrenget. De største negative konsekvensene er knyttet til at rv. 110 sammen
med jernbanelinjen vil danne en bredere barriere i bylandskapet og dermed noe mindre mulighet for å
skape sammenhengende bystruktur. Det vurderes som positivt at Brattliparken og bebyggelsen på øst
og vestsiden av parken ikke berøres sammenlignet med 2a + 1 og 6b + 1. Reiseopplevelsen vil være
som for de andre alternativene.
Samlet vurderes 6b + 2 å ha ubetydelig til liten positiv konsekvens (0\+).
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Alternativ 6b + 3
Når det gjelder verdi berører 6b + 3 de samme delområdene som alle de andre alternativene.
Fra Seut til St. Hansfjellet som beskrevet for 6b + 2.
Hovedforskjellen er at rv. 110 vil gå i dagen fra tunnelen under St. Hansfjellet og forbi hele
stasjonsområde. Kollektivgata vil krysse rv. 110 i plan. Jernbanelinjen sammen med rv. 110 vil danne
en bred infrastrukturkorridor gjennom Trara og Grønli, og dette vil ha noe mer negative virkninger for
bystrukturen sammenlignet med de andre alternativene. Bredden på infrastrukturkorridoren, ulike
terrengnivåer til rv. 110 og åpning ned mot plattformene, gjør at området ikke blir et sammenhengende
byrom. Opplevelsen av bylandskapet vil bli mer oppstykket sammenlignet med alternativ 2a + 1, 6b +
1 og 6b + 2.
Reiseopplevelsen vil være som for de andre alternativene.
Samlet sett vurderes 6b + 3 å ha ubetydelig konsekvens (0).
Vurdering av de to ulike utformingene av rv. 110 ved St. Croix
Ved St. Croix er det to alternative konsepter for utforminger av rundkjøringen. De to alternativene kan
kombineres med de tre vegalternativene for rv. 110. I det ene alternativet senkes rv. 110 og
rundkjøringen sammenlignet med i dag, og det etableres nye gang- og sykkelvegbru med sentraløy
over rv. 110. I det andre alternativet ligger rv. 110 og rundkjøringen omtrent i nivå med dagens
gateløp, mens gang- og sykkelveg ledes under. Alternativet med rv. 110 i høyde med dagens nivå
vurderes som det beste for bybilde.
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Rangering
De største forskjellene mellom alternativene er på vestsiden av St. Hansfjellet i delområde 2 og ved
knutepunktet på Grønli i delområde 3. Alternativene har negative konsekvenser for delområde 2, men
positive konsekvenser for delområde 3. Konsekvensene for delområde 3 er vektlagt siden det påvirker
sentrumsområdet i Fredrikstad.
Alternativ 2a + 1 har positive konsekvenser ved Trara og Grønli og rangeres som nr. 1. Alternativet
vurderes som det beste for bybilde/landskapsbilde.
Alternativ 6b + 1 rangeres som nr. 2 og som det nest beste på grunn av at banealternativ 6b har
noen flere negative virkninger på vestsiden av St. Hansfjellet. Banealternativ 6b har noe større
terrenginngrep enn banealternativ 2a på vestsiden av St. Hansfjellet.
Alternativ 6b + 2 rangeres som nr. 3 på grunn av negative virkninger av å føre rv. 110 delvis i dagen
ved Trara og Grønli.
Alternativ 6b + 3 rangeres som nr. 4 og det dårligste for landskapsbilde på grunn av de negative
virkningene av å føre rv. 110 i dagen gjennom Trara og Grønli.
Tabell 1-1: Oppsummering av omfang og konsekvens for delområdene i område Seut–
Kiæråsen, samt samlet konsekvens og rangering for alternativene
Alternativ 2a + 1

Alternativ 6b + 1

Verdi

Omfang

Konsekvens

Omfang

Delområde 1
Seut

Middels

-

Delområde 2
Trosvik

Middels

Delområde 3
Trara/Grønli–
St. Croix/
Fredrikstad st.
Delområde 4
Brattliparken

Middels

Lite til
middels
negativ
Lite til
middels
negativ
Middels
positiv

Lite til
middels
negativ
Lite til
middels
negativ
Middels
positiv

Stor

Samlet konsekvens
Rangering

-

++

++

Lite
positivt
+
1

Konsekvens
-

-

Lite
positivt
+
2

Alternativ 6b + 2

Alternativ 6b + 3

Omfang

Konsekvens

Omfang

-

Lite til
middels
negativ
Middels
negativt

Lite til
middels
negativ
Middels
negativt

--

Konsekvens
-

--

++

Lite til
middels
positivt

+/+ +

Lite
positivt

+

++

Lite til
middels
positivt

++

Lite
positivt

++

0/+
3

0
4
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Område Kiæråsen–Rolvsøy

Alternativ 2a
Mellom Kiæråsen og slutten av strekningen berører alternativet 1 delområde med stor verdi, 2
delområder med middels til stor verdi, 3 delområder med middels verdi, 1 delområde med liten til
middels verdi og 2 delområder med liten verdi. De største landskapsmessige verdiene er knyttet til
Kirkeberget med stor verdi og Kiæråsen og Råbekken som begge har middels til stor verdi.
Alternativ 2a vil ha negative virkninger for boligområde ved Lisleby der ny jernbanelinje medfører at en
rekke med boliger fjernes. Dette påvirker kvartalsstrukturen i boligområde og de visuelle kvalitetene i
landskapet. Terrenginngrepene rundt jernbanelinjen kan til en viss grad i istandsettes, men tiltaket vil
danne en visuell barriere gjennom boligområdet. Kirkeberget berøres ikke direkte av 2a, og tiltaket vil i
liten grad kunne sees fra østsiden av parken rundt kirken. På de øvrige strekningene fra Nøkleby til
Råbekken, samt ved Omberg og Haug ligger alternativet ligger stort sett på terreng og følger omtrent
dagens jernbanetrase. Her vil alternativet kunne tilpasses landskapet.
Sør for Bingedammen og vest for Kiæråsen medfører alternativet inngrep som har ubetydelig til liten
negativ virkning for landskapsbildet. Massedeponi i Kiæråsen med istandsetting av steinbruddet vil
kunne ha positive virkninger for landskapsbildet.
Reiseopplevelsen vil være dårligere enn dagens der ny bane ligger i tunnel gjennom Kiæråsen. Etter
tunnelen ved Lisleby vil reiseopplevelsen være omtrent som dagens fram til Rolvsøy.
Samlet sett vurderes 2a å ha liten negativ konsekvens (-).

Alternativ 4a
Mellom Kiæråsen og slutten av strekningen berører alternativet ett delområde med stor verdi, to
delområder med middels til stor verdi, tre delområder med middels verdi og to delområder med liten
verdi. De største landskapsmessige verdiene er knyttet til Kirkeberget med stor verdi og Kiæråsen og
Råbekken som begge har middels til stor verdi.
Sør for Bingedammen og for massedeponi og veg i Kiæråsen er 4a som beskrevet for alternativ 2a.
Alternativet går i tunnel under Kiæråsen og berører ikke Lisleby og Nøklebyomåde, men tiltaket vil
berøre delområder nordøst for Gamle Glemmen kirke. Alternativet har negative virkninger for de
østlige delene av parkanlegget rundt Gamle Glemmen kirke og fra Kirkeveien, men eksisterende
vegetasjon og revegetering i en sone rundt tiltaket kan dempe synligheten. Alternativet har noen
negative virkninger før den sørlige delen av boligområde ved Råkollen. Fra resten av delområdet vil
tiltaket så å si ikke være synlig og derfor ha ubetydelige virkninger. Alternativet berører ikke direkte
verdiene i disse delområdene, men utsikten fra vil fra enkelte steder vil bli ytterligere forringet
sammenlignet med dagens situasjon.
Viadukten vil virke visuelt forstyrrende ved kryssingen av Råbekken. Gjennom næringsområde vil den
10 meter høye og 1000 meter lange viadukten være dominerende og godt synlig i landskapet. Flere
store næringsbygg vil bli fjernet, men dette har liten virkning for landskapet. Tiltaket vil være dårlig
tilpasset omgivelsene.
Etter viadukten ligger banen omtrent på eksisterende terreng og for denne strekningen kan ny
jernbane tilpasses landskapet. Tiltaket vil ha nærvirkning fra bebyggelsen som ligger inntil banen. I
tillegg vil omlegging av Svaneveien ha virkninger for boligområdet. Støyskjerming vil begrense
synligheten av banen, men samtidig forsterke jernbanelinjen som visuell barriere. Fra bebyggelsen
ved Hauge og Omberg vil tiltaket være synlig i en avstand på 4-500 meter. Her vil banen være et
synlig, men underordnet element i landskapet. I tillegg vil hevingen av eksisterende kraftlinje over ny
jernbanebru bli svært synlig og vil ha negative virkninger for landskapsbildet.
Reiseopplevelsen vil være dårligere enn dagens for tunnelstrekningen gjennom Kiæråsen, men bedre
enn dagens mellom Kirkeberget og Rolvsøy der banen går på viadukt.
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Samlet sett vurderes 4a å ha liten til middels negativ konsekvens (-/- -)
Rangering
De største forskjellene mellom de utredete alternativene er ved Lisleby og Kirkeberget.
Alternativ 2a har negative konsekvenser ved Lisleby, men minst negative konsekvenser for
Kirkeberget og for boligområde ved Råkollen. Det er best tilpasset landskapet mellom Råbekken og til
slutten av strekingen ved Rolvsøy. Alternativ 2a rangeres som nr. 1 og vurderes som det beste for
landskapsbilde.
Alternativ 4a rangeres som nr 2 og som det dårligste på grunn av at banealternativ 4a har større
negative virkninger for Kirkeberget, for boligområdet Råkollen og for landskapet fra Råbekken og til
slutten av strekningen ved Rolvsøy.
Tabell 1-2: Oppsummering av omfang og konsekvens for delområdene i område Kiæråsen–
Rolvsøy, samt samlet konsekvens og rangering for alternativene
Alternativ 2a
Verdi
Delområde 5
Bingedammen
–Kiæråsen
Delområde 6
Bydalen–
Lisleby
Delområde 7
Lislebystranda
Delområde 8
Kirkeberget
Delområde 9
Råbekken
Delområde 10
Næringsbebyg
gelse
Dikeveien–
Råbekken
Delområde 11
Omberg og
Hauge
Delområde 12
Boligområde
ved Råkollen
Delområde 13
Industriarealer ved
Valle

Omfang

Alternativ 4a

Konsekvens

Omfang

Konsekvens

Middels
til stor

Ubetydelig til
lite negativt

0/-

Ubetydelig til
lite negativt

0/-

Middels

Middels
negativt

--

Lite negativt

-

Middels
til liten

Ubetydelig til
lite negativt

0/-

Intet omfang

0

Stor

Ubetydelig til
lite negativt

0/-

Lite negativt

- /- -

Middels
til stor

Ubetydelig til
lite negativt

-

Middels
negativt

--

Liten

Ubetydelig til
lite negativt

0/-

Stort negativt

-

Middels

Lite negativt

-

Lite negativt

-

Middels

Ubetydelig til
lite negativt

0/-

Lite til middels
negativt

-/- -

Liten

Ubetydelig til
lite negativt

0

Ubetydelig til
lite negativt

0

Samlet konsekvens
Rangering

1

-/- 2
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Avbøtende tiltak

Delområde 10 Næringsbebyggelsen i Dikeveien
Alternativ 4a
Et mulig avbøtende tiltak vil være at høyspentledning legges i bakken under ny jernbanelinje.
Høyspentlinjen vil krysse over viadukten mellom Hauge og næringsarealene langs Dikeveien.
Mastene vil visuelt påvirke et større område rundt Hauge, Omberg og Råkollen. Ved at
høyspentledningen legges i bakken vil det være positivt for landskapsbildet og redusere de negative
konsekvensene noe.

1.6

Oppfølgende undersøkelser

Delområde 8 Kirkeberget
Alternativ 4a
Det er risiko for at Jubileumseika ved gamle Glemmen kirke kan bli svekket som følge av etablering av
åpen byggegrop for bygging av kulvert. Det bør derfor vurderes om det er mulig å flytte
betongkulverten så langt mot Lislebyveien som mulig. Graving, kjøring eller lagring av masser kan
ikke gjøres i treets rotsone, uten nødvendige tiltak. Rystelser fra sprengningsarbeidene kan føre til
brekkasje i treet og i rotsonen, se kap. 8.4 i delutredning for naturmangfold Seut–Rolvsøy (ICP-16-A25070) [12]. Det er også en mulig fare for sprekkdannelser i fjellet og at vanntilgangen til treet endres.
Denne faren vurderes som nokså liten ettersom fjellet er granitt og treet trolig har et grunt rotsystem
som ikke går ned i fjellet. Tiltak for beskyttelse av Jubileumseika må inkluderes i miljøoppfølgingsplan
/ plan for ytre miljø.
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2 INNLEDNING
2.1

Bakgrunn og formål

Nytt dobbeltspor på Østfoldbanen er en del av InterCity-satsingen på Østlandet. Satsingen skal gi de
reisende kortere reisetid og flere avganger på Østfoldbanen, Vestfoldbanen, Dovrebanen og
Ringeriksbanen. Det er også et mål om at satsingen skal bidra til en ønsket by- og sentrumsutvikling
ved at stasjonene plasseres så sentralt som mulig. Dette muliggjør fortetting rundt stasjonene og at
flere kan benytte kollektivtransport til sine daglige reiser.
Utvidelse av rv. 110 fra to til fire felt på strekningen Simo–St. Croix er et prioritert prosjekt i Bypakke
Nedre Glomma. Prosjektet skal bidra til at målene i Bypakke Nedre Glomma nås, overføre trafikk fra
sentrumsgater til hovedvegnettet og bygge opp under god byutvikling.
Bane NOR og Statens vegvesen har med bakgrunn i dette igangsatt arbeid med felles
kommunedelplan med konsekvensutredning på strekningen Seut–Rolvsøy i Fredrikstad. Formålet
med planarbeidet er å avklare valg av korridor for nytt dobbeltspor mellom Seut og Rolvsøy og ny
stasjon på Grønli. Planarbeidet skal i tillegg avklare forslag til framtidig løsning for rv. 110 på
strekningen Simo-Grønli-St.Croix, og det skal sikres nødvendige arealer for realisering av begge disse
tiltakene. Dette skal være grunnlag for videre planlegging og bygging.
Planprogram for kommunedelplanen med konsekvensutredning (justert utgave), fastsatt 21.06.2018
av Fredrikstad bystyre, definerer hvilke utredningskorridorer og -tema som skal inngå i
konsekvensutredningen.
I henhold til handlingsprogram for jernbanesektoren 2018-2029 skal nytt dobbeltspor som muliggjør
kortere reisetid og to tog i timen mellom Oslo, Fredrikstad og Sarpsborg, være etablert innen 2029.
Denne delutredningen beskriver tiltakets konsekvenser for landskapsbilde for traséer innenfor de
alternative utredningskorridorene som er definert i planprogrammet. Delutredning landskapsbilde
inngår som del av de ikke-prissatte konsekvensene i den samlede konsekvensutredningen for
kommunedelplanen. Konsekvensutredningen ligger til grunn for valg av alternativ som videreføres
som forslag til kommunedelplan.
Arbeidet er utført av 2G, en sammensatt gruppe fra COWI AS og Multiconsult Norge AS, med LPO
arkitekter og NIKU som underkonsulenter. Denne delutredningen er utarbeidet av landskapsarkitekt
Merete Stokke Hestvedt. Landskapsarkitekt Kari Laaverud Mangset har gjort verdivurderingene og
landskapsarkitekt Valborg Leivestad hatt ansvar for kvalitetssikringen. Alle foto er tatt av 2G med
mindre annet er spesifisert.

2.2

Utredningskrav i planprogrammet

Konsekvensene for landskapsbilde er utredet i samsvar med kravene i fastsatt planprogram.
Planprogrammets kapittel 5.3 beskriver krav til metode og gjennomføring av konsekvensutredningen
for ikke-prissatte fagtema, blant annet at Statens vegvesens håndbok V712 Konsekvensanalyser skal
benyttes i utredningsarbeidet. For fagtema landskapsbilde er det i tillegg beskrevet følgende om
utredningsomfang og metode: Planprogrammet ble utarbeidet for parsellen mellom Fredrikstad (Seut)
og Sarpsborg (Klavestad), og har derfor noen utredningskrav som ikke er relevante for denne
strekningen.
Fastsatt planprogram spesifiserer at følgende skal utredes innenfor temaet landskapsbilde[1]:
Landskapsbilde er et uttrykk for områdes visuelle særpreg eller karakter. Temaet tar for seg
hvordan landskapet oppleves. I tillegg skal reiseopplevelsen vurderes. Landskapsbilde omfatter alt
fra det tette bylandskapet til det uberørte naturlandskapet. Jernbanens krav til horisontal- og
vertikalkurvatur gir begrenset mulighet for å påvirke utforming og tilpasning til landskapet. Det nye
dobbeltsporet vil gå gjennom viktige kulturlandskap. Traséen som skal utredes vil medføre inngrep
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som følge av blant annet tunneler, bruer, fyllinger og skjæringer som vil påvirke opplevelsen av
landskapet.
Utredningsomfang og metode

Beskrivelse av nær- og fjernvirkning samt
viktige siktakser

Visualisering av nær- og fjernvirkning samt
viktige siktakser fra utvalgte perspektiv
med spesielt fokus på stasjonsområdene i
Fredrikstad og Sarpsborg, kryssing av
Rolvsøysund, Alvim/Tunejordet, kryssing
av Glomma ved Sarpsfossen og Hafslund
hovedgård med 3D-perspektiv og/eller
illustrasjoner.

Beskrivelse av hvordan tiltaket forholder
seg til landskaps- og bystrukturer

Beskrivelse av reiseopplevelse

Utarbeidelse av registrerings- og temakart

Grunnlagsdokumentasjon

Foreliggende kartlegginger av landskap

Nye landskapsfaglige registreringer

Overordnet landskapsplan

3D-modell (Infraworks) av tiltaket, terreng og
registrerte verdier

Plantegninger og ortofoto

Fotografier fra utvalgte perspektiv

Figur 2-1: Utdrag fra fastsatt planprogram som spesifiserer hva som skal utredes for tema
landskapsbilde. Tekst med grå farge gjelder delstrekning Rolvsøy–Sarpsborg
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3 TILTAK SOM UTREDES
3.1

Beskrivelse av alternativer

Figur 3-1: Banealternativer på strekningen Seut–Rolvsøy. Grå ramme viser arealet som dekkes
av figur 3-2 vegalternativer
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Strekningen med dobbeltspor Seut–Rolvsøy er delt inn i to delstrekninger med skille på Kiæråsen. Det
er to alternativer for bane på både delstrekningen Seut–Kiæråsen og Kiæråsen–Rolvsøy.
Banealternativene på de to delstrekningene kan kombineres uavhengig av hverandre.
På delstrekningen Seut–Kiæråsen inngår ny stasjon/knutepunkt på Grønli og vegprosjektet for
utvidelse av rv. 110 til fire felt mellom Simo og St. Croix. Det er utarbeidet tre alternativer for rv. 110
mellom Veumveien og Brochs gate. Det er utredet fire ulike kombinasjoner av veg og bane på
strekningen.
Ved St. Croix er det to ulike varianter av kryssløsninger for rv. 110 som er uavhengige av alternativer.
På strekningen Seut–Kiæråsen er det følgende alternativer:
Alternativ 2a + 1 (banealternativ 2a i kombinasjon med vegalternativ 1)
Alternativ 6b + 1 (banealternativ 6b i kombinasjon med vegalternativ 1)
Alternativ 6b + 2 (banealternativ 6b i kombinasjon med vegalternativ 2)
Alternativ 6b + 3 (banealternativ 6b i kombinasjon med vegalternativ 3)

Alternativene er like fra Seut og fram 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 framtidig
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. Begge
banealternativene er ca. 3 km lange.
Mellom Veumveien og Brochs gate er det utarbeidet tre forskjellige vegalternativer for rv. 110 forbi nye
Fredrikstad stasjon. Vegalternativ 1 legger trafikken utenom kollektivknutepunktet, vegalternativ 2
legger trafikken under bakken forbi knutepunktet, og i vegalternativ 3 går rv. 110 i dagen forbi
knutepunktet.
I alle alternativene legges ny fv. 109 langs Grønlifjellet, og det etableres kollektivgate over
plattformområdet omtrent i samme horisontale trasé som dagens fv. 109. Vertikalt er kollektivgata lagt
høyere slik at det er planskilt krysning av plattformområdet. Fra Brochs gate til St. Croix-krysset er
vegalternativene like.
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Figur 3-2: Illustrasjon som viser prinsippløsning for vegalternativ 1, 2 og 3 i kombinasjon med
banealternativ 6b
I vegalternativ 1 går rv. 110 i tunnel fra krysset med Veumveien, under ny bane og videre 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 kombinasjon av betongtunnel mellom Frydenbergfjellet og Brattliparken og fjelltunnel på
resten av strekningen. På dette plannivået avklares ikke arealbruk for arealet over betongtunnelen.
De prissatte og ikke-prissatte utredningene legger til grunn at arealet over betongtunnelen fylles til
eksisterende terreng (cut & cover) og tilsås. Dersom alternativet videreføres i reguleringsplan, vil
arealbruk avklares i dialog mellom Statens vegvesen, kommune og nærmiljø. Statens vegvesen er
generelt restriktiv til bebyggelse oppå cut & cover og i andre prosjekter er tilsvarende areal disponert
til friområde, gang-/sykkelveg mv.
I vegalternativ 2 og 3 går rv. 110 i tunnel gjennom St. Hansfjellet og følger parallelt med banen 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 legges rundkjøringen for rv. 110 omtrent i nivå med dagens gateløp, mens gang- og
sykkelveger ledes under.
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Fra Kiæråsen og frem til Østfoldhallen på Rolvsøy er det følgende banealternativer:
Alternativ 2a
Alternativ 4a
Alternativ 2a går i tunnel gjennom Kiæråsen omtrent til Sanengveien på Lisleby, langs Lislebyveien
fram til Snippen og videre langs eksisterende jernbane fram til Østfoldhallen. Alternativet er i
underkant av 5 km langt.
Alternativ 4a ligger vest for alternativ 2a og går i lang tunnel gjennom Kiæråsen og videre under
Gamle Glemmen kirke omtrent fram til Lislebyveien. Fra Lislebyveien går traséen parallelt med fv. 109
og følger Dikeveien fram til Østfoldhallen. Fra Glemmen gård og omtrent til Hans Nielsens Hauges vei
går banen på viadukt (lang bru). Alternativet er i overkant av 5 km langt.
Det nedlagte steinbruddet i Kiæråsen planlegges benyttet til deponi- og riggområde. Dette gjelder for
alle alternativer. Steinbruddet forutsettes fylt opp til nivå med omgivende terreng slik at naturlige
terrengformer gjenopprettes. Endelig utforming av deponiet og arealbruk i etterkant er det ikke tatt
stilling til på dette plannivået, men må avklares i dialog med Fredrikstad kommune i
reguleringsplanfasen. Med oppfylling til omgivende terreng kan området ta imot ca. 1 mill. m³ masse.
Dette vil omfatte kun deler av overskuddsmassene fra prosjektet og resterende overskuddsmasser
forutsettes kjørt ut til eksterne deponier.
For mer detaljert beskrivelse av alternativene henvises til «Planbeskrivelse med konsekvensutredning.
Kommunedelplan for dobbeltspor Seut–Rolvsøy, rv. 110 Simo–St.Croix».

3.2

Usikkerhet

Økt kunnskap og videre detaljering i senere planfaser vil kunne føre til justeringer av alternativene.
Traseene og løsningene som vises på tegninger og illustrasjoner baseres på kunnskap og
detaljeringsnivå tilpasset hovedplan. Det er knyttet usikkerhet til flere forhold, blant annet
anleggsgjennomføringen med hensyn til riving av bebyggelse og omlegging av veier. Bygninger som
er vist revet på illustrasjoner og kart er basert på foreløpige vurderinger og kan bli endret i neste
planfase som er reguleringsplan.
Bruken av lokk i stasjonsområdet og utstrekning av dette, er en kompleks og tverrfaglig vurdering av
en rekke faktorer som grunnforhold, fundamenteringsprinsipp, brannkrav, støy, drift og vedlikehold og
ikke-prissatte konsekvenser mfl. Omfang av lokk og endelig utforming av knutepunktet vil først bli
avgjort i neste planfase. Skissene viser det som i kommunedelplanfasen legges til grunn for å kunne
vurdere kostnader og konsekvenser.
Usikkerhet i grunnlaget for verdivurderingene er omtalt i kap.4 Metode og annen fagspesifikk
usikkerhet med hensyn til omfangs- og konsekvensvurderingene er omtalt i kap. 6 Verdi, omfang og
konsekvens.
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4 METODE
4.1

Innledning

I denne konsekvensanalysen benyttes metodikken i Statens vegvesens håndbok V712
Konsekvensanalyser fra 2014[7]. Tre begreper står sentralt når det gjelder vurdering og analyse av
ikke-prissatte konsekvenser:
•

Verdi: Med verdi menes en vurdering av hvor verdifullt et område eller
miljø er.

•

Omfang: Med omfang menes en vurdering av hvordan og i hvilken grad
et område påvirkes av tiltaket.

•

Konsekvens: Med konsekvens menes fordeler og ulemper et definert
tiltak vil medføre i forhold til alternativ 0. Konsekvens fremkommer ved
sammenstilling av områdets verdi og omfanget av påvirkning av
området.

En revidert utgave av håndbok V712 ble lansert i februar 2018. I denne utredningen benyttes 2014utgaven, da fastsatt planprogram med utredningsprogram er basert på denne.

4.2

Eksisterende bane

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

4.3

0-alternativet (referansealternativet)

0-alternativet er sammenligningsgrunnlaget som utbyggingsalternativene skal måles opp mot. 0alternativet er dagens situasjon og en forventet utvikling fram til 2026. Vedtatte arealplaner som har
betydning for ikke-prissatte verdier/registreringer og som forventes å kunne bli realisert innen 2026
(uavhengig av tiltaket) er medtatt i 0-alternativet. I tillegg er forslag til ny reguleringsplan for fv. 109
medtatt i 0-alternativet da denne planen forutsettes vedtatt før kommunedelplanen for nytt dobbeltspor
på strekningen Seut–Rolvsøy legges ut på offentlig ettersyn.
Dette vil si at arealer som er regulert til annet formål som allerede innebærer en landskapsmessig
påvirkning på arealene vil få en annen eller lavere verdi for landskapsbilde. Områder med slike
omdisponerte arealer er likevel beskrevet, slik at denne påvirkningen også vises i utredningen.

4.4

Definisjon

Håndbok V712 definerer landskapsbilde slik [7]:
«Landskapsbilde er et uttrykk for et områdes visuelle særpreg eller karakter, og er basert på
fagtradisjoner innen landskapsarkitekturen. Temaet tar for seg hvordan landskapet oppleves romlig, ut
i fra omgivelsene. I tillegg skal reiseopplevelse vurderes, dvs. hvordan landskapet oppleves sett fra
vegen. Landskapsbilde omfatter alle omgivelsene, fra det tette bylandskap til det uberørte
naturlandskap.»
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I håndboken heter det videre at tema landskapsbilde/bybilde omhandler de visuelle kvalitetene i
omgivelsene og hvordan disse endres som følge av et tiltak. I denne rapporten omhandles
reiseopplevelse fra både jernbane og fra veg.
Dersom det aktuelle planområdet berører byområder, kan det være aktuelt å bruke bybilde istedenfor
landskapsbilde. I denne analysen brukes begrepet bybilde for Fredrikstad sentrum. Landskapsbilde
brukes for strekningene Seut–Trosvik og for Kiæråsen–Lisleby.

4.5

Tematisk avgrensning

De visuelle forhold knyttet til kulturlandskapet, kulturminner og kulturmiljø omtales og vektlegges
under landskapsbilde. Landskapets historiske innhold, forståelsen av historien, vektlegges under tema
kulturmiljø.
Byens/stedets sosiale liv og betydning for de som bor i eller er brukere av et område er behandlet
under temaet nærmiljø og friluftsliv. I tema landskapsbilde er det områdenes visuelle kvaliteter som
blir behandlet.
De visuelle virkningene av for eksempel et støyskjermingstiltak sett fra tiltaket og fra tiltakets
omgivelser omtales under landskapsbilde. Reduksjon av utearealenes funksjonelle kvaliteter som
følge av støy, støv, luftforurensning og lokalklimatiske endringer omtales under nærmiljø og friluftsliv.
De visuelle forholdene knyttet til naturlandskapet og vegetasjon som visuelt element i landskapet
behandles under tema landskapsbilde, mens artenes betydning i et økologisk perspektiv behandles
under tema naturmiljø.

4.6

Registreringskategorier

Følgende elementtyper kan registreres:
 Landform/terrengform (daldrag, lier, skrenter, fjell, rygger m.m.)
 Vegetasjon (sammenhengende vegetasjonsdekker, skogsarealer, vegetasjonsbelter, parker,
alléer m.m.)
 Vann (innsjøer, bekker og elver)
 Bebyggelse (bebyggelsestyper, bebyggelsesstruktur, rommene mellom bygningene m.m.)
 Andre elementer (veger, gater, kraftlinjer, akser, utsiktspunkter, siktakser, landemerker,
monumentalbygg m.m.)
Hvert element skal kartfestes og beskrives i korte trekk. Det kan blant annet redegjøres for
skalaforhold, retninger, romvirkninger og strukturer. Planområdet skal så deles inn i områder der det
skilles mellom områder som har ulik visuell karakter. Etter at områdene er fastlagt, skal det gis en
karakteristikk av hvert av områdene. I beskrivelsen skal det redegjøres for områdenes karakter, skala
og hvilke elementer som inngår i dette.

4.7

Verdi

For å fastsette verdien av landskapsbildet er det nødvendig å se på de ulike komponentene i
landskapsbildet, slik de er nevnt over. De ulike komponentene tillegges vekt etter hvilken betydning de
har for landskapsbildet i det aktuelle landskapet.
Verdivurderingen tar utgangspunkt i tre ulike områdetyper:
 Områder der naturlandskapet er dominerende
 Områder i spredtbygde strøk
 Områder i by og tettbygde strøk
Hvert delområde skal plasseres i en av de tre områdetypene. Det er utarbeidet kriterier for hver
områdetype. Kriteriene er gjengitt i tabell 4-1 hentet fra håndbok V712 (utgave 2014). Utgangspunktet
for verdivurderingen er at områder som er typiske eller vanlige for stedet har middels verdi. Det skal
spesielt redegjøres for hvert enkelt områdes klassifisering.
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Verdien blir fastsatt langs en skala som spenner fra liten verdi til stor verdi:
Liten Middels Stor

Tabell 4-1: Kriterier for å bedømme verdi for landskapsbilde. Hentet Statens vegvesen håndbok
V712 (tabell 6-7)
Liten verdi
Naturområder og
naturpregete
områder



Områder med
reduserte visuelle
kvaliteter

Middels verdi




Spredtbebygde
områder





Tettbygde og
urbane områder





Områder med
reduserte visuelle
kvaliteter
Områder hvor
landskap og
bebyggelse/anlegg
tilsammen gir et
mindre godt
totalinntrykk



Områder som bryter
med byformen og
utgjør et mindre godt
totalinntrykk
Områder som har
reduserte eller
dårlige visuelle
kvaliteter eller utgjør
et mindre godt
totalinntrykk







Stor verdi

Områder med visuelle
kvaliteter som er
typiske/representative
for landskapet i et større
område/region
Områder med vanlig
gode visuelle kvaliteter



Områder med visuelle
kvaliteter som er
typiske/ representative
for landskapet i et større
område/region
Landskap og
bebyggelse/anlegg til
sammen utgjør et vanlig
gode visuelle kvaliteter



Områder med vanlig
gode visuelle kvaliteter
Områder som er
tilpasset byformen og gir
et vanlig godt
totalinntrykk









Områder med spesielt
gode visuelle kvaliteter,
som er uvanlige i et
større område/region
Områder der landskapet
er unikt i nasjonal
sammenheng, herunder
landskapsvernområder
Områder med spesielt
gode visuelle kvaliteter,
som er uvanlige i et
større område/region
Områder hvor landskap
og bebyggelse/anlegg til
sammen gir et spesielt
godt eller unikt
totalinntrykk
Områder som forsterker
byformen og utgjør et
spesielt godt
totalinntrykk
Områder som har
spesielt gode visuelle
kvaliteter eller utgjør et
spesielt godt
totalinntrykk
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Omfang

Tiltakets omfang beskrives gjennom virkning på elementene i landskapet. Omfanget er knyttet til
endring av terreng/landform og tiltaket som visuell barriere, tiltakets eksponering og landskapets
sårbarhet. Inngrepets virkning på landskapsbildet vurderes som fjernvirkning eller nærvirkning. Ved
fjernvirkning har inngrepet virkning på store områder, mens det ved nærvirkning først og fremst
påvirker et mindre område. Kriterier for å vurdere omfang av tiltaket for landskapsbildet er hentet fra
håndbok V712.
Omfanget blir vurdert langs en skala fra stort negativt omfang til stort positivt omfang:
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Figur 4-1: Skala for omfang og grad av påvirkning. Hentet fra håndbok V712 (figur 6-4)
Skala for vurdering av omfang
Et samferdselsanlegg vil påvirke et område gjennom direkte inngrep eller nærføring. Et tiltak vil endre
det visuelle bildet av landskapet avhengig av:
 Tiltakets lokalisering og linjeføring
 Tiltakets dimensjon/skala
 Tiltakets utforming
Tiltakets tilpasning med tanke på lokalisering og linjeføring i horisontal- og vertikalplanet skal vurderes
for hvert delområde. Omfanget vil være:
 Lite/intet omfang dersom tiltaket stort sett har en visuell forankring i landskapet/ stedet
 Negativt dersom et tiltak er dårlig tilpasset linjene i landskapet, ikke er forankret i
landskapets/byens former, forårsaker skjemmende sår eller deler opp en enhetlig terrengform
 Positivt dersom tiltaket framhever typiske trekk ved landformen, for eksempel ved å
tydeliggjøre naturlige skiller i landskapet, eller at veglinjen rydder opp i et ustrukturert område.
Det skal vurderes hvor godt tiltakets dimensjon er tilpasset områdenes dimensjon/skala. Omfanget vil
være:
 Lite/intet dersom tiltaket stort sett står i et harmonisk forhold til landskapets/ stedets skala
 Negativt dersom et tiltak har en dimensjon som ikke harmonerer med skalaen i
landskapet/stedet
 Positivt i forbindelse med reparasjonstiltak som for eksempel at tverrsnittet blir smalere eller at
utflytende kryss strammes opp

4.9

Konsekvens

Konsekvensen framkommer ved å sammenholdes verdien av et område/forekomst med omfanget av
inngrepet. Som det framgår av figur 4-2 angis konsekvensen på en ni-delt skala fra meget stor positiv
konsekvens (+ + + +) til meget stor negativ konsekvens (– – – –). Midt på figuren er en strek som angir
intet omfang og ubetydelig konsekvens.
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Figur 4-2: Konsekvensvifta. Konsekvensgraden finnes ved sammenstilling av verdi og omfang.
Hentet fra håndbok V712 (figur 6-5)

4.10 Innhenting av informasjon
Datagrunnlaget i rapporten baseres i hovedsak på materiale som er tilgjengelig i offentlig baser og
informasjon fra fylkesmann og kommune. I tillegg har området vært befart. I arbeidet er følgende
hovedkilder benyttet:
 Foreliggende planer fra Fredrikstad kommune
 Kontakt med fagpersoner i kommunen
 Egne befaringer
 Bruk av tilgjengelig litteratur og Internett for å finne relevant informasjon om temaet
 Informasjon fra velforeninger gjennom medvirkningsmøter
 NIBIO Nasjonalt referansesystem for landskap
 Kartstudier og studier av ortofoto, (Google Maps, Norge i bilder, 1881.no m.v.)

4.11 Datagrunnlag og -kvalitet
4.11.1 Usikkerhet knyttet til datagrunnlag
Informasjon om landskapsbilde er kvalitetssikret med befaringer i felt og gjennomgang av foreliggende
offentlig materiale. Datagrunnlaget vurderes som godt nok til å kunne vurdere tiltakets omfanget og
konsekvens på landskapsbilde.
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5 DAGENS SITUASJON
5.1

Influensområdet

Planområdet omfatter de områdene som fysisk berøres av de ulike alternativene for InterCity mellom
Seut og Rolvsøy.
Influensområdet for landskapsbilde defineres som det området som visuelt berøres av de ulike
traséalternativene. Dette kan dermed strekke seg til langt utenfor planområdet. Figur 6-1 viser
delområder og influensområdets utstrekning for tema landskapsbilde.
I tillegg til detaljerte registreringer innenfor plan- og influensområdet er det gjort en mer overordnet
registrering av landskapsbildet i et større område der planområdet inngår. Hensikten med dette er å
kunne gi en mer overordnet beskrivelse av området. Verdi vurderes innenfor influensområdet.

5.2

Overordnede karakteristiske trekk

Skog og landskap sitt nasjonale referansesystem for landskap deler Norge inn i 45 landskapsregioner
basert på store likhetsstrekk i landskapet. Landskapsregionene er videre inndelt i underregioner hvor
landskapets typiske kjennetegn er beskrevet. Plan- og influensområdet ligger innenfor region 3 Leirjordsbygdene på Østlandet, og underkategori 3.12 Østfoldraet. Dette et dyrkingslandskap på
marine avsetninger. Det består av store arealer med sammenhengende jordbruksbebyggelse i et
forholdsvis åpent, flatt lende.
Lave åser omgir dyrkingslandskapet. Regionen har et vidt slettelandskap med små høydeforskjeller.
Raviner setter også sitt preg på landskapsinntrykket, men en stor del av ravinene ble på 70- og 80tallet planert og omformet til et bølgende landskap. Regionen ligger med få unntak under marin grense
(150-200 moh.), og har trolig landets høyeste oppdyrkingsgrad, der de beste jordbruksbygdene
inngår. Regionen har en jevn, tett jordbrukstilknyttet bosetting, med flere bygder, bygdebyer og
tettsteder. Gårdsbebyggelse fra ulike epoker ligger ofte i åpne firkanttun.
Østfoldraet som landskapsregion karakteriseres av barskogdominerte lave koller og åsdrag som er
splittet opp av flate, oftest oppdyrkede marine sletter. Landskapet preges av tydelige nordøstsørvestgående strukturer. Åsene er lave, men har ofte steile skrenter mot leirslettene.
Landskapet innenfor influensområdet er en del av Glommas slettelandskap. I Fredrikstad er Glomma
med sideelver fremtredende i landskapsbildet. Både ved Seutelva, Visterflo og Glomma strekker
dyrkningsarealene seg mange steder helt ned til elvebredden. Andre steder er det anlagt næring- og
industribebyggelse på arealene langs vassdragene. Utenom bykjernene og den øvrige
tettbebyggelsen er det foruten flate jordbruksarealer, også store handels- og næringsområder som har
ustrukturert bebyggelse med store dimensjoner og stor andel asfalterte flater. Det flate, åpne
landskapet innenfor influensområdet inneholder mange landemerker med betydning for
landskapsbildet.

5.3

Landform/terrengform

Med landform menes de overordnede formene i landskapet som dannes av berggrunnen eller erosjon
av denne. Begrepet terrengform brukes om de mindre formene i landskapet som i større grad er
dannet av mindre fjellformasjoner og løsmasser.
Seutelvas daldrag som går sørover fra Skinnerflo er et smalt og lukket dalføre. Elveløpet og de
markerte åsryggene med retning nordøst-sørvest setter sitt preg på landskapsrommet.
Tettbebyggelsen ved Fredrikstad starter ved Seut. Landskapet er relativt flatt innenfor bykjernen i
Fredrikstad, men med eksponerte høydedrag som har retning nordøst-sørvest, der de fleste er tett
bebygd. Fra Kiæråsen går Glommas hovedløp nordøstover. Fra Råkollen er terrenget svakt hellende
ned mot vassdraget. Ved Rolvsøysund renner Visterflo ut i Glomma, og de to vassdragene danner
store landskapsrom.
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Figur 5-1: Kontrast mellom det flate jordbrukslandskapet og lave, men definerte høydedrag.
Terrenget er de fleste steder svakt hellende ned mot vassdragene

5.4

Vegetasjon

Vegetasjonsmønsteret er definert som det mønsteret som avtegner seg der høy vegetasjon møter
åpne arealer. Planområdet består for det meste av landskap som er underlagt menneskelig påvirkning
som by, boligområder eller jordbruksareal. Det er sparsomt med sammenhengende naturmark.
Naturmark eksisterer kun på arealer som det ikke har vært mulig å dyrke opp, og for det meste på
høydedragene. Underregionen tilhører den nordlige edelløv- og barskogsone, men hvor barskogen
dominerer. De karakteristiske åsene har mye grunnlendt mark med fjellblotninger hvor artsfattig, karrig
og oftest glissen lyngfuruskog råder. I åsenes sprekker og renner hvor løsmassene er tykkere er det
grandominerte blåbærskoger. På leirslettene er det gran- eller blandingsskoger. Det er ofte
karakteristisk med en smal sone med edelløvskogskog mellom lavproduktive furukoller og dyrket
mark. Langs småbekker er det ofte lauvkratt som danner linjedrag i landskapet.
I influensområdet består vegetasjonsmønsteret av store åpne arealer i form av dyrket mark med noe
innslag av kantvegetasjon. Brorparten av de bebygde arealene består av boligbebyggelse, i hovedsak
eneboliger med relativt store hager. Skogsområder begrenser seg til høydedragene.

Figur 5-2: Eksempel på randsonevegetasjon langs vassdrag ved Rolvsøysund, og et
skogbevokst høydedrag mot det åpne jordbrukslandskapet

5.5

Vann

Østfoldraet er en enorm morene med sand og grus som strekker seg fra Moss til Halden og danner et
markant skille for ulike landskapsformer i fylket. Denne langsgående ryggen har demmet opp en
mengde sjøer som ligger på en klar linje. På utsiden av raet finnes det kun et par naturlige tjern i hele
Østfold.
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Planområdet ligger på utsiden av raet. Innenfor planområdet er det også mindre vassdrag, som
Veumbekken og Råbekken/Evjebekken.
I elvelandskapet er vannspeilet et viktig landskapstrekk, men like viktig for landskapsopplevelsen er
den frodige kantvegetasjonen langs elvebredden og de tilgrensende områdene. I flodlandskapet er
vannspeilet det helt dominerende landskapstrekket, mens kantvegetasjon og øvrig landskap spiller en
underordnet rolle. Seutelva defineres som et elvelandskap. Elva renner gjennom et landskap med
mindre landskapsrom. Elvelandskapet er viktige leveområder for dyr og planter og et viktig
friluftsområde.
Vassdragene med elvebredder og elvesletter påvirker landskapsbildet innenfor influensområdet flere
steder. I Fredrikstad er Seutelva med på å definere landskapsrommene nord for Glomma. I
Fredrikstad sentrum og et stykke østover ligger Glomma innenfor influensområdet. Ved Rolvsøysund
er det sideelva Visterflo sitt utløp i Glomma som karakteriserer landskapet.

Figur 5-3: Elvelandskap ved Seutelva og Glomma og Visterflo ved Rolvsøysund
Området er også rikt på kulturminner og inneholder viktige lokale landemerker som Rolvsøy kirke og
gamle industrianlegg.

5.6

Bebyggelse

Området mellom Fredrikstad og Rolvsøy har en mosaikk av bebyggelse og jordbruksarealer langs
Glomma. Trafikknettets hovedstruktur fra nordvest mot sørøst gir tydelige linjedrag i terrenget.
Influensområdet omfatter et bredt spekter av bebyggelse, fra tett by til spredte gårdstun i
jordbrukslandskapet. Av øvrig tettbebyggelse finnes overvekt av eneboligområder, men også
blokkbebyggelse. Mellom Lisleby og Østfoldhallen er det utflytende næringsområder langs veg og
jernbane.

Figur 5-4: Landbruksbebyggelse og trehusbebyggelse i Fredrikstad
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Figur 5-5: Høyere bebyggelse i Fredrikstad og næringsbebyggelse ved Østfoldhallen

5.7

Andre elementer

Med landemerker menes markante bygg og konstruksjoner, samt spesielle landskapsformasjoner som
skaper identitet og tilhørighet til stedet.
I Fredrikstad sentrum er Trosvik herregård, Vestre gravlund, Brattliparken, Glemmen kirke, Domkirken
og gamle Østfoldsykehuset landemerker med verdi for landskapsbildet. Blokkene på Kringsjå er også
tydelige kjennetegn i landskapet. Østover mot Rolvsøysund er Kirkeberget med Gamle Glemmen kirke
og Rolvsøy kirke elementer som er synlige fra lange avstander. Østfoldhallen er også et landemerke
på grunn av bygges størrelse og form som skiller seg ut i næringsområdet.
Ved Rolvsøysund er høydedraget der Greåker fort ligger en terrengform med spesiell verdi for
landskapet i området. Selve fortet sees ikke på avstand.

5.8

Skala

Med skala menes landskapets iboende dimensjoner. Landskapets skala kan deles inn i skalaen som
har med de store, overordnede landskapsformasjonene å gjøre (storskala landskap), og en mer lokal
visuell oppdeling av landskapet som følge av mindre landformer (mellomskala landskap) og
terrengformer/ vegetasjon/bebyggelse (småskala landskap).
I prinsippet virker alle elementene som landskapet inneholder inn på landskapets skala. Det vil si at
både vegetasjon, elver/vann og bebyggelse så vel som landform og terrengform har betydning for hva
slags skala landskapet har.
Åpne elvesletter med dyrkningslandskap er det som preger influensområdet som helhet. Elvenes store
vannspeil er markante landskapselementer. Rundt Fredrikstad er det lave skogkledte åser som bryter
elvesletta og danner mer småskala landskapsrom mellom.
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Figur 5-6: Registreringskart for strekningen Seut–Kiæråsen
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6 VERDI, OMFANG OG KONSEKVENS
6.1

Generelt

Influensområdet er delt inn i 13 underordnede landskapsområder. Inndelingen er gjort på grunnlag av
ulik visuell karakter. Inndelingen er vist på temakart under Figur 6-1 og Figur 6-2. Denne er basert på
kriterier i tabell 4-1.
Dette kapittelet gir en vurdering av verdi, omfang og konsekvens for utbyggingen innenfor hvert enkelt
delområde for landskap. Omfang og konsekvens vurderes for hele delområdet, men med hovedfokus
på områder som blir direkte berørt, områder der tiltaket blir liggende nær, samt områder
samferdselsanlegget blir godt synlig fra.
Det er de permanente inngrepene for driftsfasen som vurderes. Konsekvenser i anleggsperioden er
omtalt under kap. 6.16.

InterCity-prosjektet

Kommunedelplan med
konsekvensutredning Seut–
Rolvsøy, delutredning
landskapsbilde

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

30 av 129
ICP-16-A-25016
02A
17.10.2018

Figur 6-1: Illustrasjon som viser delområdeinndeling. Del 1 Seut-Kiæråsen. Vegalternativene er
vist samlet som røde linjer, se også figur 3-2
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Delområde 1 Seut

6.1.1 Avgrensning
Kategori: Urbane områder
I nord avgrenses delområdet mot Skårakilen naturreservat, og i øst mot Onsøyveien/Teglverksveien. I
sørvest og nordøst defineres avgrensningen på toppen av høydedragene der det ikke er visuell
kontakt med tiltaket.

Figur 6-5: Delområde 1 Seut
6.1.2 Beskrivelse
Delområdet inkluderer elvesletta på begge sider av Seutelva og høydedragene i øst og vest. Området
er tettbygd med både bolig- og næringsbebyggelse. Rv. 110 krysser Seutelva og går parallelt med
dagens jernbane på sørvestsiden. Næringsbebyggelsen ligger nede på flaten inntil elva og jernbanen.
Næringsarealene mangler struktur, har store bygningsvolumer og utflytende asfaltflater. Det er
sparsomt med vegetasjon. På høydedragene over elvesletta på hver side er det eneboligbebyggelse
der store hager gir et grønt preg.
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6.1.3 Verdi
Elveløpet i seg selv har gode visuelle kvaliteter, men bebyggelsen henvender seg ikke mot
vassdraget. Dagens veg inklusiv ferdig utbygd Simo–Ørebekk danner sammen med dagens bane
visuelle barrierer, men forholder seg til landskapets form. Næringsbebyggelsen som ligger mellom
vassdraget og boligbebyggelsen gir reduserte visuelle kvaliteter. Foreliggende reguleringsplaner
(Detaljregulering Mosseveien 63-65 [Seut brygge] og Storveien 5-9), legger opp til at området utvikles
med større andel grønne flater og bebyggelse som henvender seg til vassdraget. Når disse
gjennomføres, vil elveløpet bli mer framtredende og området som helhet få større visuelle kvaliteter.
Verdien for landskapsbildet vurderes å være middels.
Liten Middels Stor

Figur 6-6: Området med Seutelva til venstre og til høyre der rv. 110 krysser over Onsøyveien.
Boligbebyggelsen har store hager som gir et grønt preg. Kilde: Blom URBEX
6.1.4 Omfang og konsekvens
Delområdet har parsellgrense mot InterCity-strekningen Haug–Seut. For strekningen Seut–Rolvsøy
vurderes de areal- og landskapsmessige inngrepene for etablering av nytt spor og veg.
Alle alternativene er like frem til Onsøyveien og omtales samlet.
Alle alternativer
På strekningen fra start strekning til Onsøyveien medfører banealternativet inngrep i næringsareal og i
høydedraget Trosviktoppen, der det er et boligområde. Inngrepene vil være på nordsiden av
eksisterende bane. Ved boligområdet vil nytt spor ligge i tosidig fjellskjæring. Fjellskjæringene vil ha
negativ virkning for landskapsbildet, men fjernvirkningen vil være liten. Forbi næringsområde som
ligger på østsiden av dagens bane, danner ny jernbanelinje, sammen med eksisterende rv. 110, en
bred infrastrukturkorridor. For denne strekningen vil imidlertid tiltakets dimensjoner være tilpasset
landskapet. I tillegg er strekningen lite eksponert mot andre landskapsrom.
Ny rundkjøring og utvidelsen av rv. 110 anlegges i dagens veg- og baneareal, og her vil inngrepene
kunne tilpasses landskapet. Det vurderes som positivt at ny jernbane og veganlegg følger den samme
linjen i landskapet.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Omfanget vurderes som lite til middels negativt. Verdien er middels og konsekvensen blir liten negativ
(-).
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Figur 6-7: Mellom Seut og Onsøyveien er alle alternativer like. Sett i retning Trosvik fra
perspektiv som er hevet over bakkenivå. Ny jernbanelinje vil sammen med fv. 109 danne en
bred infrastrukturkorridor

Figur 6-8: Visualisering fra starten av strekningen ved Seut, sett sørover mot Trosviktoppen
som sees bak boligbebyggelsen til venstre på illustrasjonen. Perspektiv hevet over bakkenivå.
På denne strekningen er alle alternativer like
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Figur 6-9: Bane og rv. 110 ved Trosvik og Onsøyveien. Ved boligområdet vil ny jernbanelinje
ligge i tosidig fjellskjæring. Frem til Onsøyveien er alle alternativer like
0-alternativet
Rv. 110 er under utbygging med ny bru over Seutelva og utvidelse til fire felt gjennom delområdet.
Virkningene for denne utbyggingen inngår i 0-alterantivet for landskapsbilde. For arealene på begge
sider av Seutelva foreligger vedtatte reguleringsplaner – Detaljregulering Mosseveien 63-65 (Seut
brygge) og Storveien 5-9 som innebærer å utvikle dagens arealer for næring og industri til helhetlige
områder med bolig og næring. Ved gjennomføring av disse planene vil områdene få en annen
karakter som vil kunne ha positiv innvirkning på landskapsbildet, men bebyggelsen vil redusere den
visuelle kontakten med Seutelva. For øvrig vil landskapsbilde stort sett ikke bli endret. Alternativet har
per definisjon ingen konsekvens.
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Delområde 2 Trosvik

6.2.1 Avgrensning
Kategori: Urbane områder
Delområdet avgrenses i vest mot Onsøyveien og Teglverksveien, i nord mot Brattliparken og i øst av
St. Hansfjellet, ellers der det ikke er visuell kontakt med tiltaket.

Figur 6-10: Delområde 2 Trosvik. Vegalternativene vises samlet som røde linjer, se også figur
3-2
6.2.2 Beskrivelse
Delområdet er et bylandskap med tett bolig- og næringsbebyggelse. De mest dominerende
landformene er smale åser som går i retning nordøst – sørvest og bryter elvesletta. De fleste av disse
høydedragene er tett bebygd. Delområdet har flere store grøntarealer – Trosvik herregård,
Merkurbanen og Vestre gravlund, men det er ingen grønnstruktur som binder disse sammen. Trosvik
gård var opprinnelig et herregårdsanlegg, men hovedbygningen fra den tid er revet. Hovedhuset som
står på gården i dag ble reist rundt 1865. Kollene i parken er rester som står igjen fra det gamle
hageanlegget.
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Det er mye eldre og småskala trehusbebyggelse i området, både i form av eneboliger og mer
sammenhengende kvartaler nærmere sentrumskjernen og Glomma. Trehusbebyggelsen er i
varierende forfatning, men trehusbebyggelsen ved Holmen er helhetlig og regulert til bevaring.
Dagens jernbane er parallelført med rv. 110 gjennom området med tunnel gjennom St. Hansfjellet.
Denne brede infrastrukturkorridoren gjennom delområdet bidrar til å gi et dårligere visuelt
helhetsinntrykk.
6.2.3 Verdi
Delområdet fremstår som fragmentert og med vanlige visuelle kvaliteter. Den gamle
trehusbebyggelsen har en tydelig kvartalsstruktur, men er til dels i dårlig stand. Infrastrukturkorridoren
med jernbane og riksveg bryter med byformen og er en visuell barriere. Totalt sett vurderes verdien til
å være middels.
Liten Middels Stor

Figur 6-11: Bred infrastrukturkorridor med veg og jernbane. Tett bebygde høydedrag

Figur 6-12: Trosvik gård ligger på et høydedrag og er omgitt av grøntarealer. Dagens
infrastrukturkorridor er en barriere gjennom delområdet, her sett fra St. Hansfjellet mot Seut
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Figur 6-13: Trehusbebyggelse ved Frydenberg
6.2.4

Omfang og konsekvens

Alternativ 2a + 1
Alternativet berører delområdet vest for St. Hansfjellet og ved Frydenberg langs Uraniaveien.
Fra Onsøyveien og forbi Merkurbanen medfører tiltaket en utvidelse mot nord, som vil gå ca. 30 meter
inn på Merkurbanen. Jernbanen ligger på en 3-4 meter høy mur langs ny rv. 110 og Merkurbanen.
Dagens bane og ny bane ligger omtrent i samme høyde, men på grunn av bredden vil det bli behov for
støttekonstruksjoner for å begrense korridorbredde. Her vil bane og veg til sammen danne en
betydelig bredere infrastrukturkorridor sammenlignet med dagens veg- og baneanlegg. Ny korridor vil
ha en bredde på ca. 55 meter, som er ca. 30 meter bredere enn dagens. Det nye anlegget ligger høyt,
og har en dimensjon og skala som vil virke dominerende i landskapet. Infrastrukturkorridoren vil
utgjøre en større visuell barriere i landskapet enn dagens korridor. Landskapet er imidlertid relativt flatt
og ligger lavt i bybildet, så synligheten av tiltaket vil være begrenset.
Ved Trosvik gård berøres ikke selve tunet, men gang- og sykkelvegen medfører skjæringer i
terrengformen langs Onsøyveien. Dette vil ha negative virkninger for landskapsbildet. Selv om Vestre
gravlund og Trosvik gård ikke berøres direkte av tiltaket, vil anleggets dimensjoner og nærføringen ha
negative virkninger for landskapsbildet.
Fra Veumveien til St. Hansfjellet utvides antall spor før baneanlegget går gjennom St. Hansfjellet med
tre tunnelløp hvor det midterste er dobbeltspor. Sporene for ny bane ligger på nordøstsiden av dagens
jernbanelinje og -tunnel. På denne strekningen ligger banen dypere enn dagens terreng, og korridoren
vil være ca. 50 meter bredere enn i dag. Til sammen medfører dette at korridorens dimensjoner er
dårlig tilpasset landskapet rundt.
Øst for Veumveien legges rv. 110 i tunnel under Brattliparken. Nytt planskilt kryss med Veumveien
medfører store arealinngrep, og brukonstruksjonene (bru for jernbanen og lang gang- og
sykkelvegbru) vil være de visuelt tydeligste elementene i landskapet. Støttemur med høyde ca. 7,0
meter langs gang- og sykkelveg øst for kryssområde vil være dominerende og dårlig tilpasset
landskapet. Tunnelportalen for rv. 110 vil ligge lavt i landskapet og være et visuelt underordnet
element. Kryssområdet har god forankring i landskapet, forutsatt lange veg- og jernbanebruer over
Veumveien, terrengforming og beplantning. Øst for Veumveien føres gang- og sykkelvegen på
sørsiden av banen og benytter dagens vegtunnel gjennom St. Hansfjellet. Mellom banen og gang- og
sykkelvegen vil det avsettes et grøntområde som bidrar til å forankre tiltaket noe som er positivt for
landskapsbildet.
Støyskjerm mellom rv. 110 og gang- og sykkelveg langs Vestre gravlund vil forsterke veganleggets
visuelle barrieren, men samtidig vil skjermen dempe synligheten av veg- og baneanlegg sett fra Vestre
gravlund. Langs Merkurbanen er det foreslått lav skjerm som demper hjulstøy fra banen. Den lave
skjermen har liten virkning for landskapsbildet, men ny jernbane ligger uansett 4-5 meter høyere enn
Merkurbanen og vil være en visuell barriere. På strekningen fra krysset med Veumveien til St.
Hansfjellet vil det være ca. 3,0 m høye skjermer på hver side av jernbanelinja. Skjermene vil forsterke
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den visuelle barrieren, men dempe synligheten fra den nærmeste bebyggelsen ved Frydenberg og
ved Holmen.

Figur 6-14: Alternativ 2a + 1 mellom Vestre gravlund og St. Hansfjellet

Figur 6-15: Visualisering av alternativ 2a + 1 sett fra Trosvik gård og i retning St. Hansfjellet, fra
perspektiv som er hevet over bakkenivå. Merkurbanen til venstre og Vestre gravlund til høyre
for tiltaket
På nordsiden av delområdet mellom Frydenberg og Brattliparken vil vegtunnelen som må etableres
med åpen byggegrop medføre at eksisterende trehusbebyggelse langs Uraniaveien må fjernes. En
helhetlig trehusbebyggelse brytes opp, noe som har en negativ virkning for bystrukturen. Arealene
over tunnelen vil trolig ikke kunne bebygges, men vil kunne brukes til
grøntområde/lekeplass/idrettsanlegg eller lignende. Forutsatt at arealene istandsettes vil inngrepet
kunne tilpasses landskapet.
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Figur 6-16: Alternativ 2a + 1 langs Uraniaveien der rv. 110 vil gå i tunnel under Brattliparken,
sett fra perspektiv som er hevet over bakkenivå. Vegtunnelen som etableres med åpen
byggegrop vil medføre at eksisterende trehusbebyggelse må rives.
Samlet sett er det positivt at tiltaket følger eksisterende strukturer og linjer i landskapet gjennom
delområdet. Tiltaket vil være synlig fra de boligområdene som ligger inntil jernbanen og fra St.
Hansfjellet og vil ha visuelt negative virkninger sett fra disse områdene. Fjernvirkningen vil imidlertid
være begrenset av terreng, bebyggelse og vegetasjon, og synligheten vil være liten fra områdene på
øst og vestsiden av anlegget.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Omfanget vurderes som lite til middels negativt. Verdien er middels og konsekvensen blir liten negativ
(-).
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Alternativ 6b + 1
Langs Uraniaveien ved Frydenberg er alternativet sammenfallende med 2a + 1.
Fra Onsøyveien og mot St. Hansfjellet ligger banealternativ 6b ca. 1 meter lavere enn 2a. Fra
Veumveien bøyer 6b mot nord og vil ved tunnelpåhugget ligge ca. 25-30 m lengre nord enn 2a. Dette
medfører større inngrep i terreng og boligområde på nordsiden av banen. Visuelt sett vil dette påvirke
landskapet negativt ved at bystrukturen påvirkes og at fjellskjæringer blir høyere. Selve kryssområde
med Veumveien vil ligge lavere i landskapet, men dette kan tilpasses.
Tiltak for støyskjerming som beskrevet for 2a + 1.
Tiltaket vil utgjøre en større visuell barriere enn dagens veg- og banekorridor. Nærvirkningen av
anlegget vil være visuelt negativ, men fjernvirkningen fra omkringliggende områder vil være begrenset
av terreng og vegetasjon. Kryssområdet vil være godt tilpasset i landskapet og det er positivt med nytt
grøntområde sør for banen ved St. Hansfjellet.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Omfanget vurderes som lite middels negativt. Verdien er middels og konsekvensen blir liten negativ
(-).

Figur 6-17: Alternativ 6b + 1 mellom Vestre Gravlund og St. Hansfjellet
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Figur 6-18: Alternativ 6b + 1 mellom Trosvik gård og Merkurbanen, sett fra perspektiv hevet
over bakkenivå ved Vestre gravlund i retning Trosvik

Figur 6-19: Alternativ 6b + 1 på strekningen mellom Merkurbanen og St. Hansfjellet, sett fra St.
Hansfjellet. Perspektivet er hevet over bakkenivå
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Figur 6-20: Alternativ 6b + 1. Rv. 110 går inn i tunnel under bebyggelsen vest for St. Hansfjellet,
sett fra perspektiv som er hevet over bakkenivå

Kommunedelplan med
konsekvensutredning Seut–
Rolvsøy, delutredning
landskapsbilde

InterCity-prosjektet

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

46 av 129
ICP-16-A-25016
02A
17.10.2018

Alternativ 6b + 2
Banealternativ 6b + 2 er sammenfallende med 6b + 1 mellom Seut og St. Hansfjellet. Hovedforskjellen
er at i 6b + 2 vil rv. 110 vil gå i tunnel gjennom St. Hansfjellet og ikke under Brattliparken. De nye
tunnelene ligger vest for eksisterende veg- og banetunneler.
Fra krysset med Veumveien til tunnelen gjennom St. Hansfjellet vil rv. 110 ligge parallelt med
jernbanen. Dette vil gi en ca. 95 meter bred infrastukturkorridor som er ca. 20 meter bredere
sammenlignet med 2a + 1 og 6b + 1. Infrastrukturkorridoren vil utgjøre en større visuell barriere i
landskapet enn dagens korridor og bredden på korridoren har en skala som ikke er tilpasset
omgivelsene. Landskapet er imidlertid relativt flatt og tiltaket vil ligge lavt i landskapsbilde, så
synligheten av tiltaket vil være begrenset.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Omfanget vurderes som middels negativt. Verdien er middels og konsekvensen blir middels negativ
(- -).

Figur 6-21: Mulig framtidig utforming av 6b + 2 mellom Trosvik og St. Hansfjellet
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Figur 6-22: Mulig framtidig utforming av 6b + 2 mellom Vestre Gravlund og St. Hansfjellet, sett
mot St. Hansfjellet

Figur 6-23: Mulig utforming av 6b + 2 mellom Merkurbanen og St. Hansfjellet, sett fra
perspektiv hevet over bakkenivå
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Alternativ 6b + 3
Som beskrevet for alternativ 6b + 2.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Omfanget vurderes som middels negativt. Verdien er middels og konsekvensen blir middels negativ
(- -).
0-alternativet
Trosvik gård med tilhørende dyrket mark ligger i et bebygd område. Området er vist som bebyggelse
og anlegg i kommuneplanen med hensynssone bevaring kulturmiljø. Det mest sannsynlige scenariet i
alternativ 0 er en situasjon som i dag med bebyggelse, hageanlegg og dyrket mark. Vestre gravlund
forventes å opprettholdes og med videre skjøtsel vil landskapsbilde forbli uendret. Merkurbanens
funksjon skal videreføres, og arealet her vil forbli et åpent rom. Vedtatt reguleringsplan for
boligutbygging på sørsiden av kryssområdet (Gamle Fredrikstad stadion), som delvis er bygd ut, vil
fortette bystrukturen og endre landskapsbilde noe. Dette er tre etasjers boligblokker som har noe
større dimensjoner enn omkringliggende trehusbebyggelse. Dersom tiltaket ikke gjennomføres vil det
mest sannsynlig påregnes noe økt trafikkbelastning på dagens rv. 110, men dette vil sannsynligvis ha
lite virkning for landskapsbilde. For øvrig vil landskapsbilde stort sett ikke bli endret.
Alternativet har per definisjon ingen konsekvens.
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Delområde 3 Trara/Grønli–St. Croix/Fredrikstad stasjon

6.3.1 Avgrensning
Kategori: Urbane områder
Delområdet avgrenses i nord mot Brattliparken og ellers der det ikke er visuell kontakt med tiltaket. I
sør går avgrensingen langs O.P. Pettersens gate, men i øst strekker delområdet seg bort til
Fredrikstadbrua og avgrenses mot høydedragene ved Bryggerifjellet.

Figur 6-24: Delområde 3 Trara, Grønli–St. Croix/Fredrikstad stasjon. Vegalternativene vises
samlet som røde linjer, se også figur 3-2
6.3.2 Beskrivelse
Delområdet er et bylandskap med tett bolig- og næringsbebyggelse. I sentrum er det tydelig
kvartalsstruktur. De mest dominerende landformene er smale åser som går i retning nordøst – sørvest
som utgjør viktige romdannende elementer. Dette er åsene Grønlifjellet, Kiæråsen (ved Bydalen) og
Apenesfjellet. De fleste av disse høydedragene er tett bebygd. Delområdet har grøntarealer rundt
Glemmen kirke, og ved Fredrikstad stasjon, men den øvrige grønnstrukturen er fragmentert. Glemmen
kirke ligger sentralt på Grønli og er omgitt av en kirkegård med mange store trær. Kirkebygget er i mur
og ble oppført i 1853.
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Det er mye eldre småskala trehusbebyggelse i området. Trehusbebyggelsen har en tydelig
kvartalsstruktur, men er i varierende forfatning. Sørøst for Glemmen kirke er det mer storskala
bebyggelse av nyere dato, med brede gateløp. Her er det sparsomt med gatetrær og lite innslag av
grønt. Området på Grønli domineres av trafikkområder. Fra tunnelen gjennom St. Hansfjellet er
dagens jernbane parallelført med rv. 110 gjennom delområdet. På Grønli krysser jernbanen og rv. 110
over fv. 109. Kryssområdet er uoversiktlig og preges av konstruksjoner. Denne brede
infrastrukturkorridoren med jernbane og riksveg sammen med kryssområdet for fv. 109 bryter med
byformen og er en visuell barriere. Det er en siktakse fra dagens fv. 109 til kirketårnet til Glemmen
kirke, men siktlinjen er i dag begrenset av jernbanen og rv. 110.
6.3.3 Verdi
Delområdet fremstår med vanlige visuelle kvaliteter. Den gamle trehusbebyggelsen som er i god stand
tilfører området visuelle kvaliteter, spesielt Herredshuset langs Traraveien utmerker seg positivt. Den
mer storskala og nyere bybebyggelsen er preget av brede gateløp og mangel på grønne flater og
gatetrær, noe som bidrar til å gi et dårligere visuelt helhetsinntrykk. Glemmen kirke med kirkegård og
grønnstrukturen rundt Fredrikstad stasjon har gode visuelle kvaliteter. Infrastrukturkorridoren og
kryssområdet med fv.109 har reduserte visuelle kvaliteter, men det er ikke tilstrekkelig for å trekke ned
verdien av delområdet. Totalt sett vurderes verdien til å være middels.
Liten Middels Stor

Figur 6-25: Bildet til høyre viser Traraveien med trehusbebyggelse, spesielt det gamle
Herredshuset langs Traraveien utmerker seg visuelt positivt. Bildet til venstre viser der
jernbanen og rv. 110 krysser over fv. 109. Brukonstruksjonene danner en visuell barriere på
Grønli

Figur 6-26: Glemmen kirke med kirkegård ved Grønli og grøntområdet rundt Fredrikstad
stasjon tilfører visuelle kvaliteter til delområdet. Kilde: Blom URBEX
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Omfang og konsekvens

Byutviklingsområder – felles for alle alternativer
For alle alternativene vil plassering og utforming av stasjonsområdet og veger/gater muliggjøre
utvikling av nye kvartaler både sør og nord for jernbanelinja. På grunn av nærheten til ny
jernbanestasjon forventes det at disse arealene blir bygd ut som del av videre sentrumsutvikling, men
dette er avhengig av private initiativ. Fremtidig utvikling av disse arealene vil være avgjørende for
bybilde og bystrukturen ved Grønli, ikke minst med tanke på høyder, volumer, arkitektonisk utforming
og hvordan grøntområder kan integreres. Ny bebyggelse på arealer som er vist som mulige framtidige
områder for byutvikling/utbygging inngår imidlertid ikke i tiltaket for nytt jernbane- og veganlegg. Av
metodiske hensyn omtales de ikke i denne utredningen. Hvordan alternativene gir mulighet for
utvikling av områdene rundt stasjonen er redegjort for i egen fagnotat for byutvikling Fredrikstad [11].
Rundkjøring ved St. Croix – felles for alle vegalternativer
Ved St. Croix er det to alternative utforminger av rundkjøringen. De to alternativene kan kombineres
med de tre vegalternativene for rv. 110.
Rv. 110 senkes med gang- og sykkelvegbru over
Ved St. Croix senkes rv. 110 og rundkjøring sammenlignet med i dag. Det etableres nye gang- og
sykkelvegbru med sentraløy over rv. 110. Konstruksjoner i tilknytning til rundkjøringene vil virke visuelt
forstyrrende. Spesielt nærføring til St. Croix-huset er visuelt negativt. På de strekningene der
veganlegget er senket vil vegens barrierevirkning forsterkes, sammenlignet med dagens situasjon.
Rv. 110 i dagens nivå med undergang for gang- og sykkelveg
Rundkjøringen for vegen ligger omtrent i nivå med dagens gateløp, mens gang- og sykkelveg ledes
under. Dette medfører høye murer langs rampene. Høyden for gateløpet bli omtrent som i dag, og vil i
mindre grad endre bybilde sammenlignet med alternativet der rv. 110 er senket. Alternativet vurderes
som det beste for bybildet.

Figur 6-27: Det er to alternative utforminger av rundkjøringen ved St. Croix. Alternativ med
rv. 110 senket i illustrasjon til venstre og alternativ med rv. 110 i nivå med dagens gateløp.
Sett fra perspektivet hevet over bakkenivå. Kulturhuset ved St. Croix (gamle St. Croix skole)
sees oppe til høyre på illustrasjonene
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Alternativ 2a + 1
Etter tunnelen gjennom St. Hansfjellet kommer den nye jernbanelinja til å ligge mye lavere i terrenget
enn i dagens situasjon. Jernbanelinja med plattformer vil ligge nedsenket omtrent 5,5 meter under nytt
terreng øst og vest for nytt stasjonsbygg. Selve jernbanelinja med plattformer vil være lite synlig fra
omgivelsene. Dagsonen vil skape en barriere i bylandskapet. Tiltaket vil imidlertid gi området rundt
Grønli en visuell oppgradering. Hevingen av terrenget rundt stasjonsområdet vil bidra til å bedre den
den landskapsmessige sammenhengen med omgivelsene. Oppstrammingen av gatestrukturen vil
kunne forsterke det visuelle inntrykket av Glemmen kirke som landemerke. Tiltaket vil kunne tilføre
eksisterende byområde nye visuelle kvaliteter som styrker Grønli som knutepunkt.
Rv. 110 legges i tunnel under Brattliparken og kommer ut i Fremskridt gate og kobles til fv. 109 i
rundkjøring ved Glemmen videregående skole. Rv. 110 og fv. 109 fortsetter i samme trasé sørover
langs Grønlifjellet til ny rundkjøring i kryss med Brochs gate. Videre går rv. 110 til rundkjøring ved St.
Croix omtrent i samme trase som i dag. Utvidelse av vegen skjer nordøstover slik at to felt vil ligge der
dagens jernbanelinje ligger.
Veganlegget for rv. 110 sammen med ny kollektivgate og omlegging av gatene som Freskoveien,
Glemmengata og Damstredet medfører at det er mulig å etablere en bystruktur som tilfører området
visuelle kvaliteter. I Traraveien beholdes dagens vegløp for å ivareta det gamle herredshuset. Ny rv.
110 følger langs foten av åsene og er tilpasset landskapet. En gang- og sykkelvegbru over rv. 110
anlegges nord for rundkjøringen, og vil være et synlig element, men kan i noe grad tilpasses
bylandskapet. Støyskjerm langs rv. 110 vil forsterke vegen som visuell barriere.

Figur 6-28: Alternativ 2a + 1. Stasjonsområde og knutepunkt ved Grønli. Rv. 110 går i tunnel
under Brattliparken. Lysebrune arealer er mulige framtidige utviklingsområder og inngår ikke i
tiltaket for nytt jernbane- og veganlegg
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Figur 6-29: Rv. 110 mellom Grønli og St. Croix (alternativ 2a + 1). Illustrasjonen viser
alternativet der rv. 110 er senket ved rundkjøringen ved St. Croix. Gang- og sykkelveg krysser
over med bru
Siktaksen fra fv. 109 til tårnet på Glemmen kirke ivaretas av alternativet, men det er uten framtidig
utbygging. Noen konstruksjoner langs veglinjen vil kunne virke forstyrrende, men sikten til selve
kirketårnet vil kunne opprettholdes med bystrukturen som ligger til grunn for 2a + 1. Ny gatestruktur vil
kunne fremheve kirken som landemerke, noe som har positiv virkning for bybildet.
Støyskjerming med ca. 3,0 meters høyde langs rv. 110 mellom gata Fremskridt og Damstredet.
Støyskjermen vil skape en visuell barriere mellom rv. 110 og stasjonsområde.
Etablering av nytt stasjonsområde med reisetorg, grøntarealer og omlegging av rv. 110 med etablering
av ny gatestruktur vil transformere eksisterende byområde og skape en sammenhengende bystruktur.
Gang- og sykkelvegbruer ved de tre rundkjøringene vil kunne virke visuelt forstyrrende, men dette vil
stort sett ha nærvirkning og liten fjernvirkning. Samlet sett vil tiltaket ha en visuell positivt virkning for
delområdet ved Grønli og tiltaket vil styrke bystrukturen og sammenhengen med bydelene rundt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Omfanget vurderes som middels positivt. Verdien er middels og konsekvensen blir middels positiv
(++).
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Figur 6-30: Alternativ 2a + 1. Stasjonsområde og knutepunkt ved Grønli, sett fra perspektiv
hevet over Grønlifjellet i retning St. Hansfjellet

Figur 6-31: Alternativ 2a + 1. Stasjonsområde sett fra perspektiv hevet over hustakene ved
Grønlifjellet i retning St. Hansfjellet
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Figur 6-32: Alternativ 2a + 1. Stasjonsområdet og knutepunkt sett fra bakkenivå mellom boliger
på St. Hansfjellet
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Alternativ 6b + 1
Banealternativ 6b ligger ca. 2 meter lavere og ca. 25 meter lengre mot nord sammenlignet med
alternativ 2a. Selve banen vil være lite synlig, men stasjonsområde vil ligge nærmere Glemmen
videregående skole. Selv om 6b ligger nærmere Glemmen skole enn 2a, er det likevel tilstrekkelig
med areal til stasjonsområde og gatestruktur. Partiene med der banen ligger nedsenket vil danne en
barriere i bylandskapet.
Veganlegget for rv. 110 og ny gatestruktur vil være som beskrevet for 2a + 1, men med unntak av at
omlegging av Traraveien vil medføre at det gamle herredshuset vil gå tapt. Det har visuelle negative
virkninger for bybildet.
Siktaksen fra fv. 109 til tårnet på Glemmen kirke ivaretas av alternativet. Noen konstruksjoner langs
veglinjen vil kunne virke forstyrrende, men sikten til selve kirketårnet vil kunne opprettholdes med
bystrukturen som ligger til grunn for 6b + 1. Ny gatestruktur vil kunne fremheve kirken som
landemerke, noe som har positiv virkning for bybildet.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Omfanget vurderes som middels positivt. Verdien er middels og konsekvensen blir middels positiv
(++).

Figur 6-33: Alternativ 6b + 1. Stasjonsområde og knutepunkt ved Grønli. Lysebrune arealer er
mulige framtidige utviklingsområder og inngår ikke i tiltaket for nytt jernbane- og veganlegg
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Figur 6-34: Alternativ 6b + 1. Stasjonsområde og knutepunkt, sett fra perspektiv hevet over
hustakene ved Grønlifjellet i retning St. Hansfjellet

Figur 6-35: Alternativ 6b + 1. Stasjonsområdet og knutepunkt sett fra bakkenivå mellom boliger
på St. Hansfjellet i retning Grønli
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Alternativ 6b + 2
For jernbanelinje og stasjonsområde er alternativet som beskrevet for 6b + 1.
Hovedforskjellen fra alternativ 2a + 1 og 6b +1, er at rv. 110 vil gå i tunnel gjennom St. Hansfjellet og
ikke i tunnel under Brattliparken, som de gjør i alternativene med vegalternativ 1. Etter tunnelen
gjennom St. Hansfjellet vil rv. 110 gå i tunnel frem til kollektivgata, der vegen vil komme ut i dagen lavt
i terrenget. Vegen stiger opp til krysset med fv. 109 der det anlegges rundkjøring.
Øst for kollektivgata ligger ny rv. 110 lavt i terrenget og vil ha begrenset synlighet fra områdene rundt.
Dagsonen for rv. 110 vil sammen med jernbanelinjen danne en bredere barriere i bylandskapet. Dette
vil ha noe ha dårligere virkninger for bystrukturen sammenlignet med 2a + 1 og 6b + 1.
Gaten Fremskridt vil bli mindre berørt av veganlegget sammen lignet med 2a + 1 og 6b + 1.
Kollektivgaten ligger ikke parallelt med kirkegården til Glemmen kirke som for 2a + 1 og 6b + 1, men
gateløpet bøyer mot øst. Kollektivgata kan tilpasses ved kirkegården. Traraveien legges nærmere
Trara barneskole sammenlignet med 2a + 1 og 6b + 1. Men omleggingen av gatene kan tilpasses og
få mindre vesentlig virkning for bylandskapet. Herredshuset ved Traraveien vil ikke kunne bevares. Ny
gatestruktur vil kunne fremheve kirken som landemerke, noe som har positiv virkning for bybildet.
For rv. 110 mellom Grønli og St. Croix er vegalternativet det samme som for de andre alternativene.
Siktaksen fra fv. 109 til tårnet på Glemmen kirke ivaretas av 6b + 2.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Omfanget vurderes som lite til middels positivt. Verdien er middels og konsekvensen blir liten til
middels positivt (+/++).

Figur 6-36: Alternativ 6b + 2. Stasjonsområde og knutepunkt ved Grønli. Lysebrune arealer er
mulige framtidige utviklingsområder og inngår ikke i tiltaket for nytt jernbane- og veganlegg
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Figur 6-37: Alternativ 6b + 2. Oversikt over stasjonsområde, sett fra perspektiv hevet over
Grønlifjellet i retning St. Hansfjellet

Figur 6-38: Alternativ 6b + 2. Stasjonsområde og knutepunkt, sett fra perspektiv hevet over
hustakene ved Grønlifjellet i retning St. Hansfjellet
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Figur 6-39: Alternativ 6b + 2. Stasjonsområdet og knutepunkt sett fra bakkenivå mellom boliger
på St. Hansfjellet i retning Grønli
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Alternativ 6b + 3
For jernbanelinje og stasjonsområde er alternativet som beskrevet for 6b + 2, men hovedforskjellen er
at rv. 110 vil gå i dagen fra St. Hansfjellet forbi stasjonsområdet, og fram til rundkjøringen i kryss med
fv. 109.
Dagsonen med rv. 110 vil sammen med de nedsenkede sonene for jernbanelinjen danne en bred
infrastrukturkorridor gjennom delområdet. Fra tunnelen og frem til krysset med kollektivgata vil
terrengforskjellen medfører en tosidig mur langs rv. 110. Muren har en lengde på ca. 100 meter og er
fra 2,5 til 6,5 meter høy. På denne strekningen vil rv. 110 danne et gaterom som ikke vil henge
sammen med tilliggende bylandskap. Fra kollektivgata til krysset med fv. 109 ligger rv. 110 i nivå med
det tilliggende bylandskapet. Kollektivgata krysser rv. 110 i plan, og tilpasses bystrukturen. Bredden
på infrastrukturkorridoren, ulike terrengnivåer til rv. 110 og åpning ned mot plattformene, gjør at
opplevelsen av bylandskapet blir mer oppstykket i alternativ 6b + 3 sammenlignet med alternativ 2a +
1, 6b + 1 og 6b + 2. Dette vil ha negative visuelle virkninger for bybildet og bystrukturen.
Dagsonen medfører at rv. 110 vil ligge nærmere Glemmen kirke, men utbyggingsområde sør for
veganlegget vil dempe synlighet fra kirken. For øvrig vil gatestrukturen kunne fremheve kirken som
landemerke. Rv. 110 ligger dypt i terrenget der den kommer ut av tunnelen, men videre vil vegen være
synlig fra nærområdene.
Siktaksen fra fv. 109 til tårnet på Glemmen kirke ivaretas av 6b + 2.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Omfanget vurderes som lite positivt. Verdien er middels og konsekvensen blir liten positiv (+).

Figur 6-40: Alternativ 6b + 3. Stasjonsområde og knutepunkt ved Grønli. Rv. 110 går i dagen
forbi stasjonsområde. Lysebrune arealer er mulige framtidige utviklingsområder og inngår ikke
i tiltaket for nytt jernbane- og veganlegg
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Figur 6-41: Alternativ 6b + 3. Stasjonsområde og knutepunkt for 6b + 3 med rv. 110 i dagen
langs stasjonsområde, sett fra perspektiv hevet over Grønlifjellet i retning St. Hansfjellet

Figur 6-42: Alternativ 6b + 3. Stasjonsområde og knutepunkt, sett fra perspektiv hevet over
hustakene ved Grønlifjellet i retning St. Hansfjellet
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Figur 6-43: Alternativ 6b + 3. Stasjonsområdet og knutepunkt sett fra bakkenivå mellom boliger
på St. Hansfjellet
0-alternativet
Trara skole og Glemmen videregående skole er regulert til offentlig formål, og bybilde for
skoleområdene vil trolig endres lite. Glemmen kirke er uregulert, men forutsatt videreføring av skjøtsel
vil landskapsbilde ikke endres. Øvrige arealer som i dag benyttes til samferdsel er uregulerte. Dersom
tiltaket ikke gjennomføres vil det mest sannsynlig bli videre utbygging eller ombygging av veger og
ubebygde arealer. Det vil kunne bli press på videre fortetting av boligområder. Dette vil kunne endre
landskapsbilde og redusere dagens grønnstruktur. Alternativet har per definisjon ingen konsekvens.
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Delområde 4 Brattliparken

6.4.1 Avgrensning
Kategori: Urbane områder
Delområdet er avgrenset av Traraveien i øst og Bjørndalsveien i vest.

Figur 6-44: Delområde 4 Brattliparken. Vegalternativene vises samlet som røde linjer, se også
figur 3-2

6.4.2 Beskrivelse
Brattliparken er en folkepark med stisystemer, plenflater og mange store trær. Parken er en viktig
grønnstruktur som binder Fredrikstadmarka sammen med byen. Parken er et ubebygd høydedrag
som er viktig for de visuelle kvalitetene på bybildet i området. Fra sørlige del av parken er det delvis
utsikt mot Trara-området og Grønli, men utsikten er begrenset av eksisterende bebyggelse og
vegetasjon. Delområdet er sårbart for inngrep.
6.4.3 Verdi
Store trær og et naturlikt preg er en positiv kontrast til den tettbygde byen rundt. Verdien for
landskapsbildet vurderes til å være stor.
Liten Middels Stor
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Figur 6-45: Brattliparken ligger på et høydedrag over byen. En flott trerekke avgrenser parken
mot Traraveien
6.4.4 Omfang og konsekvens
Byutviklingsområder – felles for alle alternativer
Som beskrevet for delområde 3.
Alternativ 2a + 1
Delområdet berøres ikke direkte av baneanlegget. Banen ligger nedsenket mellom St. Hansfjellet og
Grønli, og vil derfor så og si ikke være synlig fra Brattliparken. Fra sørenden av Brattliparken vil
imidlertid deler av stasjonsområdet med grøntarealer, samt ny bystruktur være synlig. Dette vil gi et
visuelt bedre bybilde.
Veganlegget medfører direkte inngrep på øst- og vestsiden av delområdet. Tunnel under Brattliparken
vil medføre terrenginngrep. Flere bygninger som fjernes ved Bjørndalsveien berører direkte
delområde, mens bygg som fjernes langs Uraniaveien (som inngår i delområde 3) er synlige fra
Brattliparken. Mellom Frydenberg og Brattliparken vil vegtunnelen medføre at eksisterende
trehusbebyggelse langs Uraniaveien vil forsvinne. Dette har noe negative virkning for utsikten fra
Brattliparken, men bare fra en begrenset del av parken.
Eksisterende bebyggelse begrenser synligheten av tiltaket, og kun omlegging av de nærmeste gatene
vil være synlig fra delområdet. Det vil si ny gate langs Traraveien, Freskoveien og Fremskridt.
Utvidelsen av Fremskridt gate vil være mest synlig fra Brattliparken. Portalen kommer ut lavere enn
terrenget i parken og vil være lite synlige. Her vil det bli etablert ny grønnstruktur som vil være visuelt
positivt for utsikten. Den øvrige gatestrukturen vil være skjult bak eksisterende bebyggelse og
vegetasjon. Landskapets karakter vil bli endret fra å være et ustrukturert byområde til et område med
sammenhengende bystruktur, som vil stå i noe mer harmonisk forhold til omgivelsenes skala.
Grønliområdet vil få en visuell oppgradering som gir en positiv virkning for utsikten fra Brattliparken.
Utsikten fra delområdet vil oppleves som bedre enn dagens, men veganlegget har noe negativ
virkning for delområdet.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Samlet for bane og veg vurderes omfanget som lite positivt. Verdien er stor og konsekvensen blir
middels positiv (+ +).
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Figur 6-46: Alternativ 2a + 1. Stasjonsområde og knutepunkt ved Grønli. Utsikt fra bakkenivå
ved søndre del av Brattliparken. Lengre inne i parken vil ikke tiltaket være synlig på grunn av
eksisterende vegetasjon. Lysebrune arealer er mulige framtidige utviklingsområder og inngår
ikke i tiltaket for nytt jernbane- og veganlegg

Figur 6-47: Fra sørlige del av parken er det delvis utsikt mot Trara-området og Grønli

Figur 6-48: Alternativ 2a + 1. Rv. 110 går i tunnel under Brattliparken. Lysebrune arealer er
mulige framtidige utviklingsområder og inngår ikke i tiltaket for nytt jernbane- og veganlegg
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Figur 6-49: Illustrasjon til venstre viser området på vestsiden av Brattliparken ved
Bjørndalsveien. Illustrasjonen til høyre viser alternativet på østsiden av Brattliparken ved gata
Fremskridt. Begge illustrasjonene er fra perspektiv hevet over bakkenivå. Veganlegget
medfører noe inngrep på vestsiden av Brattliparken og ubetydelig på østsiden ved gaten
Fremskridt, fordi portalen kommer lavere enn terrenget i parken.
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Alternativ 6b + 1
Delområdet berøres ikke direkte av banealternativ 6b. Ny bane ligger ca. 2 meter lavere og ca. 25
meter lengre mot nord, sammenlignet med alternativ 2a. Selve banen vil være lite synlig, men
stasjonsområde vil ligge nærmere Brattliparken. Grønliområdet vil få en visuell oppgradering som gir
en positiv virkning for utsikten fra Brattliparken. Utsikten fra delområdet vil oppleves som forbedret.
For veganlegget vil omlegging av Traraveien medføre at det gamle herredshuset vil gå tapt, noe som
vil endre utsikten fra parken. Siden bane- og veganlegg vil ligge noe nærmere delområdet, vil
alternativet være mer synlig fra Brattliparken, men utsikten vil samlet sett bli bedre enn dagens.
Veganlegget er for øvrig som beskrevet for 2a + 1.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Omfanget vurderes som lite positivt. Verdien er stor og konsekvensen blir middels positiv (+ +).

Figur 6-50: Alternativ 6b + 1 som viser knutepunkt ved Grønli. Rv. 110 går i tunnel under
Brattliparken. Lysebrune arealer er mulige framtidige utviklingsområder og inngår ikke i tiltaket
for nytt jernbane- og veganlegg
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Alternativ 6b + 2
Jernbanelinje og stasjonsområde er identisk med 6b + 1, men hovedforskjellen er at rv. 110 vil gå i
tunnel gjennom St. Hansfjellet og ikke i tunnel under Brattliparken. Delområdet berøres ikke direkte av
6b + 2. Inngrep i på øst og vestsiden av Brattliparken unngås, sammenlignet med 2a + 1 og 6b + 1.
Rv. 110 vil gå i tunnel fra St. Hansfjellet til forbi stasjonsområdet, og vil dermed ikke være synlig fra
Brattliparken. Omleggingen av gata Fremskridt vil være mindre omfattende sammenlignet med 6b + 1.
Samlet sett vil utsikten bli bedre enn dagens, og delområdet berøres ikke direkte av alternativet.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Omfanget vurderes som lite til middels positivt. Verdien er stor og konsekvensen blir middels positiv
(+ +)

Figur 6-51: Alternativ 6b + 2. Stasjonsområde og knutepunkt ved Grønli. Utsikt fra bakkenivå
ved søndre del av Brattliparken. Lengre inne i parken vil ikke tiltaket være synlig på grunn av
eksisterende vegetasjon. Lysebrune arealer er mulige framtidige utviklingsområder og inngår
ikke i tiltaket for nytt jernbane- og veganlegg
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Figur 6-52: Alternativ 6b + 2. Rv. 110 går i tunnel gjennom St. Hansfjellet frem til kollektivgata.
Lysebrune arealer er mulige framtidige utviklingsområder og inngår ikke i tiltaket for nytt
jernbane- og veganlegg
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Alternativ 6b + 3
Delområdet berøres ikke direkte av alternativet. Jernbanelinje og stasjonsområde er som beskrevet
for de andre 6b-alternativene, men hovedforskjellen er at for 6b + 3 vil rv. 110 gå i dagen fra St.
Hansfjellet, forbi stasjonsområdet, og fram til rundkjøringen i kryss med fv. 109. Kollektivgata krysser
rv. 110 i plan. Siden vegen vil ligge dypt i det den kommer ut ved St. Hansfjellet vil den være et
underordnet element sett fra Brattliparken. Dagsonen vil påvirke utsikten lite negativt forutsatt
etablering av grøntarealer lags ny rv. 110. Samlet sett vil utsikten bli bedre enn dagens.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Omfanget vurderes som lite positivt. Verdien er stor og konsekvensen blir middels positiv (+ +).

Figur 6-53: Alternativ 6b + 3. Stasjonsområde og knutepunkt ved Grønli. Rv. 110 går i dagen
langs stasjonsområde, men er nedsenket mellom tunnelen og kollektivgata. Lysebrune arealer
er mulige framtidige utviklingsområder og inngår ikke i tiltaket for nytt jernbane- og veganlegg
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Figur 6-54: Alternativ 6b + 3. Stasjonsområde og knutepunkt ved Grønli. Utsikt fra bakkenivå
ved søndre del av Brattliparken. Lengre inne i parken vil ikke tiltaket være synlig på grunn av
eksisterende vegetasjon. Lysebrune arealer er mulige framtidige utviklingsområder og inngår
ikke i tiltaket for nytt jernbane- og veganlegg
0-alternativet
Brattliparken er uregulert. Den er vist som LNF-område med hensynsone «Friluftsliv» i
kommuneplanen. Dersom tiltaket ikke gjennomføres vil Brattliparken beholdes som viktig del av
grønnstrukturen som binder Fredrikstadmarka sammen med byen. Forutsatt fortsatt skjøtsel vil
landskapsbilde i parken endres lite. Langs Traraveien på østsiden av parken er det en vedtatt plan
(Detaljregulering Traraveien 16B og 18) for tettere bebyggelse. Arealet det gjelder ligger i enden av
gata Fremskridt. Utbyggingen vil endre landskapets karakter noe, men det er for et begrenset område
på vestsiden av parken. Alternativet har per definisjon ingen konsekvens.
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Delområde 5 Bingedammen og Kiæråsen

Fra Kiæråsen frem til Østfoldhallen på Rolvsøy er det to banealternativer. Begge går i tunnel under
delområdet og er vist med stiplede linjer i figuren under.
6.5.1 Avgrensning
Kategori: Naturpreget område
Delområdets avgrensning er den tydelige og ubebygde terrengformen som stikker opp over
bebyggelsen.

Figur 6-55: Delområde 5 Bingedammen og Kiæråsen
6.5.2 Beskrivelse
Delområdet er et ubebygd område midt i tettbebyggelsen. De to åsryggene på hver side av
Bingedammen har mye fjell i dagen, mens det i daldraget nord for dammen er et stort
sammenhengende skogsområde. I nordøst er det et massetak.
6.5.3 Verdi
Delområdet har verdi for landskapsbilde for områdene rundt i form av ubebygde åser i silhuett.
Vannspeilet tilfører området visuelle kvaliteter. Delområdet har også verdi for landskapsbilde som et
relativt stort sammenhengende naturområde. Det tidligere massetaket/steinbruddet i nord lager sår i
det opprinnelige landskapet, noe som gir en verdiforringelse. Verdien av delområdet som helhet
vurderes til å være middels til stor.
Liten Middels Stor
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Figur 6-56: Rundt Bingedammen er det et sammenhengende naturområde. Bilde til høyre viser
massetaket i Kiæråsen som gir noe verdiforringelse. Kilde: Norge i bilder
6.5.4

Omfang og konsekvens

Alternativ 2a
Delområdet berøres av massedeponi i nedlagt steinbrudd i Kiæråsen og av en kjøreveg på vestsiden
av Kiæråsen.
Steinbruddet forutsettes fylt opp til nivå med eksisterende terreng rundt massetaket, slik at naturlige
terrengformer gjenopprettes. Tilbakefyllingen vil istandsette såret i åsryggen som massetaket har
skapt. Forutsatt terrengforming vil det være positivt for landskapsbildet at opprinnelig åsrygg
gjenskapes. Det er ikke tatt stilling til endelig utforming av deponiet og arealbruk i etterkant på dette
plannivået, og konsekvensvurderingene er på et overordnet nivå der kun terrengformingen inngår.
Kjørevegen skal brukes som midlertidig anleggsveg i anleggsfasen og senere permanent atkomstveg
til rømningstunnel. Vegen deler opp et sammenhengende skogsområde. Vegen har en plassering og
utforming som gir lite inngrep i terrenget, og eksisterende vegetasjon vil dempe synligheten mot
områdene rundt. Det vurderes som positivt at eksisterende fjellskjæring benyttes til tunnelpåhugg.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Omfanget vurderes som ubetydelig til lite negativt. Verdien er middels til stor og konsekvensen blir
ubetydelig til liten negativ (0/-).
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Figur 6-57: Massedeponi i Kiæråsen. Fremtidig terreng er vist med en grønngrå farge for å
illustrere volum og tilpassing til eksisterende terreng. Det er ikke tatt stilling til
terrengutforming og arealbruk i etterkant på dette plannivået. Kjørevegen til rømningstunnel
sees i midten av bildet. Illustrasjonen er sett mot sørøst med Glomma i bakgrunnen til venstre i
bildet

Figur 6-58: Utforming av kjøreveg på vestsiden av Kiæråsen. Vegen deler opp
sammenhengende naturområde, men positivt at eksisterende fjellskjæring benyttes til
tunnelpåhugg. Illustrasjon til venstre er sett mot nord, og til høyre er sett mot øst. Kjørevegen
er felles for alle alternativer
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Alternativ 4a
Som beskrevet for alternativ 2a.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Omfanget vurderes som ubetydelig til lite negativt. Verdien er middels til stor og konsekvensen blir
ubetydelig til liten negativ (0/-).
0-alternativet
I vestre del av delområdet er det regulert noen boligtomter og ny adkomst til Kiæråsen. Denne
reguleringsplanen er av eldre dato og vil mest sannsynlig ikke bli realisert. Gjeldende kommuneplan
legger opp til at Kiæråsen kan bygges ut. I kommuneplanen er hele Kiæråsen satt av til bebyggelse og
anlegg, samt et område på tvers av Mørkedalen. Utbygging av Kiæråsen er utfordrende blant annet
på grunn av vegtilknytningen. Eventuell utbygging av området vil først være aktuelt på lang sikt.
Gjeldende vegregulering vurderes derfor til ikke å inngå i 0-alternativet. For både grøntområdet langs
Lisleby allé og massetaket antas det at landskapsbildet endres lite frem mot 2026. Det er foreligger
planer om boligutbygging for Lisleby allé boligområde (ID01061174), men disse planene ikke er
politisk behandlet og det er usikkert om de realiseres.
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Delområde 6 Bydalen–Lisleby

6.6.1 Avgrensning
Kategori: Tettbygd område
I sørøst går avgrensningen på sørøstsiden av Glomma og i nordvest på nordvestsiden av fv. 109 der
det ikke er visuell kontakt med tiltaket. I sørvest går avgrensningslinjen ved Fredrikstadbrua og følger
en linje herfra via Bryggerifjellet og videre nordvestover. I nordøst går avgrensningslinjen der
tettbebyggelsen slutter.

Figur 6-59: Delområde 6 Bydalen–Lisleby
6.6.2 Beskrivelse
Nord for eksisterende jernbane går trehusbebyggelsen over fra bymessige gateløp til å ha mer
karakter av boliggater med overvekt av eneboliger. Det meste av delområdet består av relativt
ensartet bebyggelse i form av boliger. På nordsiden av Kiæråsen flater terrenget ut mot Rolvsøy,
mens det på sørsiden er relativt kupert. De fleste av høydedragene er bebygd. Lislebyområdet er
tilnærmet flatt, og overvekt av eldre eneboligbebyggelse med store hager gir området et grønt preg.
Eksisterende jernbane går gjennom tettbebyggelsen. Langs Glomma er det både store ubebygde
arealer med skog, men også noen storskala næringsbygg som stenger for utsynet mot elveløpet.
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6.6.3 Verdi
Delområdet har vanlige visuelle kvaliteter. Verdien vurderes til å være middels.
Liten Middels Stor

Figur 6-60: Lislebyområdet er tilnærmet flatt. Eldre eneboligbebyggelse med store hager gir
området et grønt preg. Kilde: Blom URBEX

Figur 6-61: Trehusbebyggelse langs Lauritz Johnsens vei
6.6.4

Omfang og konsekvens

Alternativ 2a
Alternativet medfører inngrep i delområdet ved Bryggerifjellet sør for Bingedammen og ved Lisleby. I
tillegg vil massedeponi i Kiæråsen ha visuelle virkninger for delområdet.
Sør for Bingedammen ved Bryggerifjellet medfører alternativet inngrep i næringsareal. Et næringsbygg
tilhørende Fredrikstad bryggerier går tapt, men ellers vil inngrepene kunne istandsettes. For dette
området har inngrepene intet omfang.
Massedeponiet vil være synlig fra østsiden av Glomma fra Fredrikstadbrua til Sellebakk, men kun fra
den nærmeste bebyggelsen langs Glomma og fra Glommastien. Det vurderes som visuelt positivt at
silhuetten til Kiæråsen gjenopprettes. Dette det vil bedre utsikten fra østsiden av Glomma.
Ved Lisleby ligger alternativet i tunnel frem til Lislebyveien, deretter ligger den nedsenket fram til
banen treffer dagens terreng. Strekningen der banen er nedsenket medfører at en rekke med boliger
på østsiden av Lauritz Johnsens vei må rives. I tillegg må boliger langs dagens jernbanelinje rives.
Berøring av boligområdene påvirke kvartalsstrukturen og de visuelle kvalitetene i landskapet.
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Videre medfører alternativet nærføring til boligbebyggelsen på østsiden av banen. En ca. 3-3,5 m høy
mur vil være dominerende gjennom boligområde. Det vil gi negative virkninger for landskapsbildet, og
her vil ikke tiltaket kunne tilpasses. Ny jernbanelinje vil danne en visuell barriere gjennom
boligområdet, noe som vil endre landskapets karakter negativt. Tosidig støyskjerming av
baneanlegget gjennom boligområdet vil forsterke den visuelle barrieren ytterligere. Terrenginngrepene
rundt tunnelportalområde vil i liten grad kunne istandsettes og tilpasses landskapet.
Lislebyveien blir liggende høyt over portalen og vil ikke være tilpasset småhusområdet nord for tiltaket.
Ved omlegging av Lislebyveien over portalen og langs trauveggen på sørsiden av jernbanen er det for
trangt til å få til en god tilpasning.
Tiltaket er synlig fra nærmeste bebyggelse. Fjernvirkningen vil være liten da landskapet er flatt og
eksisterende bygninger og vegetasjon demper synligheten mot andre landskapsrom.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Inngrepene i bebyggelsen ved Lisleby vektlegges og samlet sett vurderes omfanget som middels
negativt. Verdien er middels og konsekvensen blir middels negativ (- -).

Figur 6-62: Alternativ 2a når den kommer ut i tunnel ved Lisleby, sett fra perspektiv hevet over
bakkenivå i retning mot Kiæråsen. Lislebyveien legges om over tunnelportalen
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Figur 6-63: Alternativ 2a ved Lisleby, sett fra perspektiv hevet i høyde med hustakene i retning
mot Kiæråsen. Støyskjermer forsterker banen som visuell barriere. Tunnelportalen ligger lavt i
terrenget, men banen vil danne en barriere gjennom boligområdet

Figur 6-64: Alternativ 2a ved Lisleby, sett fra perspektiv i høyde med hustakene fra Lauritz
Johnsens mot nord. For å få inntrykk av dagens situasjon se Figur 6-61, bilde til venstre
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Figur 6-65: Alternativ 2a ved kryssingen av Sølandsvei ved Lisleby, sett fra perspektiv hevet
over bakkenivå i retning mot Gamle Glemmen kirke. Sølandsvei legges under ny bane
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Alternativ 4a
Alternativet berører i hovedsak ikke delområdet direkte da det går i tunnel under området. Kun et lite
område sør for Bingedammen ved Bryggerifjellet er berørt på tilsvarende måte som for alternativ 2a.
Inngrepene ved Bryggerifjellet vil kunne istandsettes. For Bryggerifjellet vurderes omfanget som lite
eller intet. Massedeponi i Kiæråsen er som beskrevet for 2a.
Dagsonen mellom Kirkeberget og Råbekken vil være synlig fra boligblokker langs Østgårdveien.
Portalområdet og jernbanelinja vil ligge ca. 50–80 meter fra nærmeste bebyggelse. Tunnelportalen
ligger nedsenket i terrenget der den kommer ut under Lislebyveien, og har begrenset synlighet i, men
videre frem til Råbekken ligger banen omtrent på dagens terreng og vil være godt synlig.
Langsgående støyskjerm vil bidra til å dempe synligheten av selve jernbanen, men det vil samlet sett
øke synligheten av tiltaket. Utsikten vil endres fra næringsbebyggelse, veger og parkering til jernbane
med tilhørende anlegg. Dagens adkomst til næringsområde, Smørbøttaveien, flyttes noe nærmere
boligblokkene, men dette er marginalt og har liten endring for landskapsbildet.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Omfanget vurderes som lite til middels negativt. Verdien er middels og konsekvensen blir liten til
middels negativ (-/- -).

Figur 6-66: Alternativ 4a sett fra blokkene ved Østgårdveien, sett fra perspektiv hevet noe over
bakkenivå ved boligblokkene i retning mot Råbekken. Tunnelportalen ligger nedsenket i
terrenget der den kommer ut under Lislebyveien
0-alternativet
Delområdet består i dag i hovedsak av tett boligbebyggelse. Det vil trolig bli fortetting av eksisterende
boligområder noe som kan redusere grønnstrukturen noe. Utover det vil landskapsbilde mest
sannsynlig få lite endringer. Alternativet har per definisjon ingen konsekvens.
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Delområde 7 Lislebystranda
Avgrensning

Kategori: Tettbygd område
Delområdet er avgrenset av Glomma i øst, dagens jernbane i vest og Tomteveien i nord.

Figur 6-67: Delområde 7 Lislebystranda
6.7.2 Beskrivelse
Innenfor delområdet ligger tre ulike næringsarealer med store bygningsvolumer og asfaltflater. Det er
grønne områder og skog mellom de ulike næringsarealene, og ubebygde arealer i skråningen ned mot
Glomma. Det er relativt stor høydeforskjell og skog mellom næringsarealene ved jernbanelinjen og
elvebredden. Dette gjør at næringsbebyggelsen i liten grad har visuelle virkninger for bygningsmiljøet
langs elva. Glommastien går i en grønn struktur langs elva gjennom deler av delområdet.
6.7.3 Verdi
Området langs elva har gode visuelle kvaliteter, men ellers er det jernbanelinjen sammen med de
store dimensjonene på næringsbebyggelsen som preger landskapsbildet. Verdien av delområdet
vurderes til å være liten til middels.
Liten Middels Stor
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Figur 6-68: Området langs elva har gode visuelle kvaliteter, mens næringsbyggene har store
dimensjoner som preger landskapet. Kilde: Blom URBEX

6.7.4

Omfang og konsekvens

Alternativ 2a
Delområdet berøres ikke direkte av ny jernbanelinje, men strekningen ved Lisleby vil være noe synlig
fra delområdet. Boligbebyggelse i delområde 6 vil forsvinne og endre utsikten noe, men det har lite
virkning for delområdet.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Omfanget vurderes som ubetydelig til lite negativt. Konsekvensen blir ubetydelig til liten negativ (0/-)

Figur 6-69: Alternativ 2a ved Lisleby, sett fra perspektiv hevet over næringsbebyggelsen ved
Lislebystranda i retning Gamle Glemmen kirke. Det er stort sett hevingen av Lislebyveien over
tunnelportalen som sees. Delområdet Lislebystranda berøres ikke direkte av 2a
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Alternativ 4a
Delområdet berøres ikke av alternativet.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Intet omfang. Ingen konsekvens (0).
0-alternativet
Arealene som i dag benyttes til næring er uregulerte. I kommunedelplan har de formål bolig og anlegg
og næringsvirksomhet, men det foreligger ingen konkrete planer. Dersom tiltaket ikke gjennomføres er
det sannsynlig at området blir omtrent som i dag. Alternativet har per definisjon ingen konsekvens.
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Delområde 8 Kirkeberget

6.8.1 Avgrensning
Kategori: Tettbygd område
Delområdets avgrensning er det definerte høydedraget med Gamle Glemmen kirke.

Figur 6-70: Delområde 8 Kirkeberget
6.8.2 Beskrivelse
Kirken ligger på åsens høyeste punkt (38 moh.) og er et landemerke i det ellers flate området. Gamle
Glemmen kirke er en romansk kirke fra 1182. Den er Fredrikstads eldste bygning, og kirken er fredet.
Rundt kirken ligger et flott parklandskap med mange store, gamle trær. Spesielt et gammelt, stort
eiketre (Jubileumseika) langs Gamle Kirkevei utmerker seg med visuelle kvaliteter. Det er noe
bebyggelse innenfor delområdet, men mye vegetasjon gjør åsdraget til et viktig landskapselement i
det ellers flate og tett bebygde området.
6.8.3 Verdi
Kirkeberget har stor fjernvirkning og er et viktig landskapselement. Verdien vurderes til å være stor.
Liten Middels Stor
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Figur 6-71: Gamle Glemmen kirke ligger på en høyde. Til høyre verdifullt eiketre
(Jubileumseika) ved Gamle Kirkevei som er adkomstveg til Gamle Glemmen kirke

Figur 6-72: Landskapspark omkranser kirken. Til høyre er utsikt nordover fra Kirkeberget
6.8.4 Omfang og konsekvens
Synligheten fra delområdet er denne rapporten illustrert med bilder fra Infraworks-modell. I tillegg
henvises det til viewshead-analysen i delutredning for kulturmiljø, Vedlegg II [13]
Alternativ 2a
Delområdet berøres ikke direkte av alternativet. Fra østsiden av Kirkeberget vil det være utsikt mot
jernbanelinjens dagsone ved Lisleby. Jernbanelinjen vil imidlertid ligge lavt i terrenget og vil delvis
være skjult av bebyggelse og vegetasjon. Tiltaket sees i en avstand på 350–500 m og banen vil være
et underordnet element i landskapet. Støyskjerming vil bidra til å dempe synligheten av selve
jernbanen, men det vil samlet sett øke synligheten av tiltaket. Omlegging av Lislebyveien sees i liten
grad fra delområdet, og har ubetydelig visuelle virkninger.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Omfanget vurderes som ubetydelig til lite negativt. Verdien er stor og konsekvensen blir ubetydelig til
liten negativ (0/-).
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Alternativ 4a
Delområde berøres direkte av en tunnelen som kommer ut nord for Lislebyveien. Dette medfører at
flere bygninger langs Lislebyveien må fjernes, men terrenget istandsettes slik at inngrepene vil kunne
tilpasses landskapet. Tiltaket berører kun ytterkanten av delområdet, og inngrepene vil ikke påvirke
terrengformen Kirkeberget eller kirkeparken. Det er sannsynlig at deler av rotsona til Jubileumseika
blir berørt av tiltaket, men forutsatt sikringstiltak i anleggsfasen vil eika trolig kunne bevares.
Eksisterende vegetasjon på nordsiden av Gamle Glemmen kirke vil dempe synligheten av anlegget fra
selve kirken. Tiltaket vil imidlertid være synlig fra Gamle Kirkevei, og delvis fra nordøstre deler av
parken rundt kirken. Herfra vil jernbanelinjen være synlig og til dels oppleves som et visuelt
forstyrrende element i landskapet. Revegetering i en sone rundt tiltaket vil kunne dempe synligheten,
sett fra Kirkeveien, Kirkeberget og parken rundt kirken.
Omlegging av Lislebyveien vil kunne tilpasses landskapet.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Omfanget vurderes som lite negativt. Verdien er stor og konsekvensen blir liten til middels negativ
(-/- -).

Figur 6-73: Alternativ 4a nord for Gamle Glemmen kirke, sett fra perspektiv hevet over
bakkenivå. Her kommer 4a ut av tunnel på nordvestsiden av delområde. Det vil ikke påvirke
terrengformen Kirkeberget eller kirkeparken
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Figur 6-74: Alternativ 4a, sett fra perspektiv noe hevet over bakkenivå rett ved Gamle Glemmen
kirke. Tiltaket berører nordvestsiden av delområdet, og vil til dels være synlig fra Gamle
Glemmen kirke. Illustrasjonen er vist uten eksisterende vegetasjon og gir et inntrykk av
hvordan man opplever stedet. Eksisterende vegetasjon rundt kirken vil dempe synligheten mot
nord

Figur 6-75: Alternativ 4a sett fra perspektiv noe hevet over bakkenivå i parken ved Gamle
Glemmen kirke. Jernbanelinjen ligger nedsenket i det den kommer ut av tunnelen som går
gjennom Kirkeberget. Illustrasjonen er vist uten eksisterende vegetasjon og gir et inntrykk av
hvordan man opplever stedet. Eksisterende vegetasjon rundt kirken vil dempe synligheten mot
nord
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Figur 6-76: Bildet som viser dagens situasjon med utsikt fra parken rundt Gamle Glemmen
kirke
0-alternativet
Det meste av området ble regulert til spesialområde bevaring i 1986. «Kirkeeika» (eller
«Jubileumseika» som det står på plakat ved treet) nevnes spesielt i planen, og er fredet. Forutsatt at
skjøtselen av parken rundt kirken opprettholdes, vil landskapsbildet rundt Gamle Glemmen kirke vil bli
lite endret. Glemmen gård (Glemmen gård næringspark) er regulert til næringsarealer, og er under
utbygging. Dersom tiltaket ikke gjennomføres vil mest sannsynlig utsikten nordover fra kirken preges
negativt av større næringsarealer. Alternativet har per definisjon ingen konsekvens.
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Delområde 9 Råbekken

6.9.1 Avgrensning
Kategori: Naturpreget område
Delområdet omfatter selve bekkeløpet med tilhørende kantvegetasjon. I tillegg omfatter delområdet
noe areal med dyrket mark i Rådalen som bekken renner igjennom.

Figur 6-77: Delområde 9 Råbekken
6.9.2 Beskrivelse
Råbekken renner fra Borredalsvannet til Glomma, fra vest mot øst. Den østligste delen av bekken
kalles Evjebekken. Store deler av bekkeløpet er omgitt av dyrket mark og områder med
næringsbygg/tett bebyggelse. Vegetasjonen langs bekkeløpet er et romdannende element som har
stor betydning for landskapets karakter. Bekkeløpet tilfører området visuelle kvaliteter. Utbyggingen i
området tett på bekkeløpet har negativ virkning på landskapsopplevelsen.
6.9.3 Verdi
Delområdet har verdi for landskapsbilde som et sammenhengende naturområde som strekker seg
mellom Glomma og Fredrikstadmarka. Bekkeløpet sammen med terrengformer og vegetasjon gir til
sammen visuelle kvaliteter som utmerker seg i landskapet. Næringsbebyggelse tett på trekker ned
verdien i noen grad.
Verdien av delområdet som helhet vurderes derfor til å være middels til stor.
Liten Middels Stor
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Figur 6-78: Råbekken har verdi for landskapsbilde som et sammenhengende naturområde som
strekker seg mellom Glomma og Fredrikstadmarka. Her sett i retning Glomma nedenfor dagens
jernbanelinje. Kilde: Blom URBEX

6.9.4

Omfang og konsekvens

Alternativ 2a
Alternativet går på en ca. 10 m høy bru over Råbekken parallelt med dagens jernbane. Alternativet
berører ikke Råbekken direkte. Brukonstruksjonen vil være et synlig fra Evjeveien og nærmeste
bebyggelse, men for øvrig ha liten fjernvirkning. Grøntområdet vest for brua bidrar også til å dempe
synligheten. Kryssingen vil danne en visuell barriere gjennom et sammenhengende naturområde.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Omfanget vurderes som ubetydelig til lite negativt. Verdien er middels til stor og konsekvensen
vurderes som liten negativ (-).
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Figur 6-79: Alternativ 2a ved kryssingen av Råbekken, sett fra perspektiv hevet over bakkenivå
i retning mot Østfoldhallen

Figur 6-80: Alternativ 2a krysser Råbekken parallelt med dagens jernbanelinje. Perspektiv sett
fra bakkenivå langs Evjebekkveien. Illustrasjon til venstre er sett i retning Glomma, mens
illustrasjon til høyre er sett i retning fv. 109
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Figur 6-81: Alternativ 2a krysser Råbekken på en ca. 10 meter høy bru, sett fra perspektiv noe
hevet over bakkenivå i retning mot Gamle Glemmen kirke
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Alternativ 4a
Alternativet går på en ca. 10 m høy viadukt over Råbekken. Alternativet berører ikke Råbekken
direkte, men plasseringen vil sammen med fv. 109 virke visuelt forstyrrende på Råbekken som
delområde. Krav til frihøyde medfører at Evjeveien må senkes 30-40 cm, noe som vil påvirke føringen
av Råbekken, men dette kan tilpasses landskapet. Jernbanelinjen berører et område der ny fv. 109
allerede har medført inngrep i landskapet, men det er forutsatt istandsetting av bekkeløpet og
vegetasjon. Viadukten har store dimensjoner og vil være visuelt dominerende og påvirke landskapet
negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Omfanget vurderes om middels negativt. Verdien er middels til stor, og konsekvensen vurderes som
middels negativ (- -).

Figur 6-82: Alternativ 4a krysser Råbekken på en ca. 10 meter høy viadukt, sett i perspektiv
hevet over bakkenivå i retning mot Glomma. Ny fv. 109 som sees i forgrunnen av bildet inngår i
0-alternativet

Figur 6-83: Alternativ 4a der den krysser Råbekken på viadukt ved fv. 109, sett fra perspektiv
hevet over bakkenivå i vestlig retning
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Figur 6-84: Alternativ 4a ved kryssingen av Råbekken og Evjebekkveien på viadukt, sett fra
bakkenivå fra fv. 109 i retning Dikeveien

Figur 6-85: Alternativ 4a ved kryssing av Råbekken og Evjebekkveien på viadukt, sett fra
bakkenivå fra Evjebekkveien i retning mot fv. 109
0-alternativet
Ny fv. 109 ligger inne i 0-alternativet med rundkjøring og kryssområdet som berører Råbekken og
bryter den sammenhengende naturområdet langs bekken. Bekkeløpet istandsettes og vegetasjonen
revegeteres. Kommuneplanen viser hensynsone naturmiljø langs Råbekken/Evjebekken, noe som
bidrar til å sikre vegetasjonssonen videre nedover langs bekkeløpet. Dersom tiltaket ikke
gjennomføres vil det mest sannsynlig påregnes noe økt trafikkbelastning på fv. 109, Evjebekkveien og
Dikeveien, men dette vil påvirke landskapsbilde i liten grad. Gjengroing langs Råbekken vil påvirke
landskapet noe, men dette er marginalt. Alternativet har per definisjon ingen konsekvens.
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6.10 Delområde 10 Næringsbebyggelsen i Dikeveien og på Råbekken
6.10.1 Avgrensning
Kategori: Tettbygde område (industri)
Delområdet består av to deler som er nord og sør for Råbekken (Delområde 9). Delområde 10
avgrenses av næringsområdene i Dikeveien og på Råbekken.

Figur 6-86: Delområde 10 Næringsbebyggelsen i Dikeveien og langs på Råbekken
6.10.2 Beskrivelse
Langs fv. 109 og Dikeveien er det næringsarealer med store bygningsvolumer omgitt av store
asfalterte flater. Dette preger landskapet visuelt negativt. Det er sparsomt med grønne arealer og
beplantning. Østfoldhallen har store dimensjoner og utgjør et landemerke. Kraftledningstraseer er
også med på å gi negative visuelle virkninger i dette området. Næringsarealene langs sørsiden av
Råbekken/Evjebekken strekker seg nedover mot Glomma.
6.10.3 Verdi
Delområdet fremstår som ustrukturert og gir negative visuelle fjernvirkninger i det flate landskapet.
Totalinntrykket er mindre godt, og delområdet inneholder til dels lave visuelle kvaliteter. Verdien for
landskapsbildet er liten.
Liten Middels Stor
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Figur 6-87: Næringsarealene i Dikeveien har uryddig bebyggelsesstruktur og store asfaltflater.
Østfoldhallen fremstår som et lokalt landemerke
6.10.4 Omfang og konsekvens
Alternativ 2a
Alternativet berører delområdet mellom Nøkleby og Evjebekkveien. Jernbanelinja ligger på lav fylling
og følger omtrent dagens jernbanetrasé. Ny bane vil være mer synlig enn dagens på grunn av at
dobbeltspor gir større trasébredde samtidig som banen ligger noe høyere i terrenget. Men ny jernbane
vil følge linjene i landskapet og har liten negativ virking for delområdet.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Omfanget vurderes som ubetydelig til lite negativt. Verdien er liten og konsekvensen blir ubetydelig til
liten negativ (0/-)

Figur 6-88: Alternativ 2a ligger på lav fylling og følger dagens jernbanetrasé langs
næringsområde ved Dikeveien, sett fra perspektiv hevet over bakkenivå i retning Østfoldhallen
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Alternativ 4a
Jernbanelinja ligger i tunnel under Lislebyveien. Fra Lislebyveien ligger banen nedsenket før den
stiger opp og går på terreng frem til Skredderveien. Herfra går alternativet i en ca. 1 km lang viadukt
som treffer terreng rett sør for Hans Nielsen Hauges vei.
Sør for Evjebekkveien ligger alternativet henholdsvis nedsenket og på terreng og medfører inngrep i
næringsområder. Jernbanelinjen kan bidra til å skape struktur i næringsområdet, og forutsatt god
terrengtilpassing langs banen vil tiltaket kunne tilpasses landskapet. Flere næringsbygg vil bli fjernet,
men det har liten virkning for landskapsbildet.
Nord for Evjebekkveien ligger alternativet på en ca. 10 meter høy viadukt som krysser på skrå,
nordover gjennom næringsarealer. Viadukten vil være en tung konstruksjon som ligger lavt i landskapet. Konstruksjonen med søyler vil danne en visuell barriere gjennom næringsområdet. Viadukten
vil være et massivt og visuelt dominerende element som mangler forankring i landskapet. Flere
næringsbygg vil bli fjernet også nord for Evjebekken, men det har liten virkning for landskapsbildet.
Fra rundkjøringen i Evjeveien legges Dikeveien om og flyttes noe østover i ca. 350 m før den svinger
mot vest og kobles på dagens Dikevei. Omleggingen av Dikeveien har en stivere og rettere linjeføring
og er plassert nærmere næringsbebyggelsen, som gir en litt dårligere tilpassing til landskapet enn
dagens situasjon.
Fra Hans Nielsen Hauges vei vil alternativet ligge på terreng vest for og parallelt med dagens bane.
På denne strekningen følger alternativet strukturene i landskapet og er godt tilpasset. Flere større
næringsbygg vil bli fjernet, men det har liten virkning for landskapsbildet. Det åpner for mulighet til å
kunne strukturere næringsarealene på en visuelt og arkitektonisk bedre måte.
Eksisterende høyspentlinje blir hevet over viadukten, noe som medfører at den blir et betydelig mer
synlig element i det flate landskapet. Det vil virke ytterligere forringende på landskapsbildet.
På sørsiden av Evjebekkveien/Råbekken og fra Hans Nielsen Hauges vei til slutten av strekningen
ved Rolvsøy vil tiltaket kunne tilpasses landskapet, og omfanget vurderes som lite til middels negativt.
For strekningen med viadukt vil tiltaket ha negative virkninger for landskapet som i lite grad kan
tilpasses, og tiltaket har stort negativt omfang.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Samlet for delområdet vurderes omfanget som stort negativt. Verdien er liten og konsekvensen blir
liten negativ (-).

Figur 6-89: Alternativ 4a mellom Råbekken og langs Dikeveien, sett mot Østfoldhallen
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Figur 6-90: Alternativ 4a gjennom næringsområde langs Dikeveien sett mot vest med
boligområdet Råkollen øverst på illustrasjonen

0-alternativet
Arealet med dyrket mark og gårdstun (Glemmen gård) mellom Lislebyveien og Evjebekkveien er
regulert til næring. Vedtatt reguleringsplan for Glemmen gård næringspark inngår i 0-alternativet.
Glemmen gård er allerede delvis utbygd med store næringsarealer langs fv. 109. Arealer som i dag
fremdeles er dyrket mark vil bli utbygd til næringsarealer med høye bygningsvolumer. Dersom det ikke
blir utbygging av jernbane vil området mest sannsynlig bli næringsarealer.
Ny fv. 109 inngår i 0-alternativet. Det betyr en ny rundkjøring i Evjebekkveien og ny fv. 109. Det
anlegges en ny rundkjøring mellom Evjebekkveien og Dikeveien som ny adkomst til næringsområdet.
Arealene på nordvestsiden av jernbanen regulert til ny fv. 109. Det er nå fremmet reguleringsplan der
ny fv. 109 legges i samme trasé som dagens. Det betyr at det ikke er aktuelt å legge fylkesvegen
parallelt med jernbanen her. En kan derfor tenke seg en mulighet for at arealet mellom
næringsbebyggelsen og dagens jernbane kan bli benyttet til videre utvidelse av næringsarealer om det
ikke bygges nytt dobbeltspor.
Dersom tiltaket ikke gjennomføres vil det mest sannsynlig påregnes noe økt trafikkbelastning på
Evjebekkveien og Dikeveien, samt fortsatt utbygging av næringsarealene. Landskapsbildet vil
sannsynligvis bli lite påvirket av økt trafikkbelastning, men næringsutbygging vil ytterligere kunne
redusere verdien av landskapsbilde. Alternativet har per definisjon ingen konsekvens.
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6.11 Delområde 11 Omberg og Hauge
6.11.1 Avgrensning
Kategori: Tettbygd område
Delområdet er avgrenset av Glomma i sør, jernbanen i nord, Råbekken i vest og Bjørnengveien i øst.

Figur 6-91: Delområde 11 Omberg og Hauge
6.11.2 Beskrivelse
Området karakteriseres av store åpne jordbruksarealer tilhørende gårdene Omberg og Hauge.
Landskapet er flatt, men i nord er det stor høydeforskjell ned til Glomma. Arealene langs Glomma er
dels fjell i dagen og dels naturmark eller beitemark. Glommastien går i en grønn struktur langs hele
delområdet. Bebyggelsen i området inkluderer både gårdsbebyggelse og store sammenhengende
boligområder. Tettbebyggelsen har flere bygningsmiljøer som stammer fra årene rundt 1900 da det
var stor aktivitet knyttet til leiruttak og teglverksindustri i området. På Hauge er det merker i terrenget i
form av bratte kanter etter leirtakene. Ved Omberg/Haug er det et regionalt verdifullt kulturlandskap
med gårdstun, småhusmiljø, hagemark, raviner og vegetasjon. [9]
6.11.3 Verdi
De flate jordbruksarealene er typiske for regionen. Kulturlandskapet ved Omberg/Haug har gode
visuelle kvaliteter, men ikke nok til å trekke opp verdien fra middels. Boligområdene har vanlige
visuelle kvaliteter. Verdien vurderes til middels.
Liten Middels Stor
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Figur 6-92: Kulturlandskap og gårdsbebyggelse ved Omberg
6.11.4 Omfang og konsekvens
Alternativ 2a
Vestsiden av delområdet tangeres av ny jernbanelinje fra Råbekken til slutten av strekningen.
Alternativet følger dagens jernbanelinje og er godt tilpasset i landskapet. Tiltaket vil ha nærvirkning fra
bebyggelsen som ligger inntil banen. Støyskjerming vil begrense synligheten av banen, men samtidig
forsterke jernbanelinjen som visuelle barriere.
Utkanten av delområdet berøres direkte av omleggingen av Svaneveien og Hans Nielsen Hauges vei.
Svaneveien og Hans Nielsen Hauges vei senkes og legges under nytt jernbanespor. Ved Svaneveien
etableres gang- og sykkelvegforbindelse. Dette tiltaket vil ha liten virkning for landskapet.
Omleggingen av Hans Nielsen Hauges vei vil medføre at bygninger fjernes på østsiden av jernbanen.
Veganlegget ligger dypt i terrenget og vil gi nærføring til bebyggelsen. Ny veg har dårlig tilpassing til
landskapet. Tiltaket vil være synlig fra nærmeste bebyggelse, men fjernvirkning vil være liten.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Omfanget vurderes som lite negativt. Verdien er middels og konsekvensen blir liten negativ (-)

Figur 6-93: Alternativ 2a mellom Råbekken og boligbebyggelsen ved Haug. Illustrasjonen er
sett i plan
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Figur 6-94: Alternativ 2a, sett fra perspektiv høyde med takene ved Hauge i retning
næringsområde ved Dikeveien. Tiltaket vil kunne være synlig fra boliger som ligger nærmest
jernbanen. Støyskjerming vil begrense synligheten av banen, men samtidig forsterke
jernbanelinjen som visuelle barriere

Figur 6-95: Alternativ 2a der den krysser over Svaneveien til venstre og Hans Nielsens Hauges
vei til høyre, sett fra perspektiv hevet over bakkenivå. Illustrasjon til venstre er sett i retning
næringsområdet langs Dikeveien, mens illustrasjonen til høyre er sett i retning mot
boligområdet ved Hauge
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Figur 6-96: Alternativ 2a ved Haug og Omberg, sett fra fugleperspektiv i retning Østfoldhallen
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Alternativ 4a
Delområdet berøres ikke direkte av ny jernbanelinje. Fra boliger Hauge vil deler av viadukten være
synlig, men på grunn av det flate landskapet vil synligheten av viadukten være begrenset til de
nærmeste boligene.
Videre fra Hans Nielsen Hauges vei og til slutten av strekningen vil ny bane være synlig fra den delen
av bebyggelsen som ligger inntil dyrket mark. Landskapet er flatt, og jernbanen ligger noe høyere enn
dagens terreng. Banen følger linjene i landskapet og har god forankring i terrenget. Tiltaket vil ha
nærvirkning fra bebyggelsen som ligger inntil banen. Støyskjerming vil begrense synligheten av
banen, men samtidig forsterke jernbanelinjen som visuell barriere. Fra bebyggelsen ved Hauge og
Omberg vil tiltaket være synlig i en avstand på 4-500 meter. Her vil banen være et synlig, men et
underordnet element i landskapet.
Utkanten av delområdet berøres direkte av omleggingen av Hans Nielsen Hauges vei. Dette er som
beskrevet for alt. 2a.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Omfanget vurderes som lite negativt. Verdien er middels og konsekvensen blir liten negativ (-).

Figur 6-97: Alternativ 4a ved Haug og Omberg, sett fra fugleperspektiv i retning Østfoldhallen
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Figur 6-98: Alternativ 4a sett fra fugleperspektiv i retning Dikeveien. Fra boliger på Hauge vil
deler av viadukten være synlig, men på grunn av det flate landskapet vil synligheten av
viadukten være begrenset til nærmeste rekke med boligene

Figur 6-99: Alternativ 4a sett fra bakkenivå i Svaneveien i retning Dikeveien. Viadukten vil være
synlig dra delområdet, men på grunn av det flate landskapet vil synligheten begrenses til de
nærmeste boligene
0-alternativet
Delområdet er LNF-område i kommuneplanen i dag og inngår i kommunens kjerneområde for
landbruk. En må forvente at området vil bli benyttet til dyrket mark i overskuelig framtid. Dersom
tiltaket ikke gjennomføres vil det mest sannsynlig påregnes noe økt trafikkbelastning på Hans Nielsen
Hauges vei og på de øvrige lokalvegene i delområdet. I tillegg vil det trolig bli fortsatt utbygging eller
fortetting av boligområdene. Landskapsbildet vil sannsynligvis bli lite påvirket av økt trafikkbelastning
eller boligutbygging. Alternativet har per definisjon ingen konsekvens.
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6.12 Delområde 12 Boligområdene ved Råkollen
6.12.1 Avgrensning
Kategori: Tettbygd område
Boligområdene vest for fv. 109, fra Råbekken til Rekustad som har visuell kontakt med tiltaket, samt
boliger ved Valle. Det er stort sett de sørlige delene av boligområdet som har visuell kontakt med
tiltaket, samt boligblokkene i nordre del.

Figur 6-100: Delområde 12 Boligområdene på vestsiden av fv. 109 ved Råkollen

6.12.2 Beskrivelse
Høydedraget Råkollen har flere boligområder som strekker seg over et stort område. Terrenget faller
mot øst og boligbebyggelsen langs dagens fv. 109 ligger høyere enn vegen. Boligbebyggelsen er
oppført i ulike perioder fra 1950-tallet og frem til i dag, og består av både småhusbebyggelse og
blokker. Store hager gir et grønt preg. Bebyggelsen i østre del av boligområdet henvender seg mot
sørøst. Utsikten domineres av næringsarealene, men åpninger mellom næringsbyggene gir visuell
kontakt med landskapet bak. I forbindelse med ny fv. 109 rives en rekke med boliger og flere
næringsbygg som i dag ligger inntil vegen. Sammen med fjerningen av eksiterende vegetasjon vil
dette åpne opp for utsikt for boligene som ligger høyere i lia. Dette er hovedsakelig boliger som ligger i
området fra krysset mellom Råkollveien og fv. 109 og til Bergliveien.
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Øst for Rådalsveien gjør Råkollen et terrengsprang. Eksisterende fylkesveg ligger inntil denne
terrengformen som har mye fjell i dagen. Blokkene ved Gullskårveien har utsikt over næringsarealet
langs Dikeveien og mot jordbrukslandskapet ved Omberg. Ved Valle ligger boligbebyggelsen rundt en
fjellrygg sør for gårdstunet på Valle.

6.12.3 Verdi
Boligområdene har vanlige visuelle kvaliteter. Verdien vurderes til middels.
Liten Middels Stor

Figur 6-101: På vestsiden av fv. 109 er det boligbebyggelse fra ulike epoker

Figur 6-102: Boligfeltet ved Råkollen til venstre og til høyre blokker i Gullskårveien på Råkollen
sett fra øst fra Bjørnengveien
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6.12.4 Omfang og konsekvens
Alternativ 2a
Delområdet berøres ikke direkte, men dagsonen mellom Nøkleby og Evjebekkveien vil være delvis
synlig fra boligområde ved Råkollen som ligger i lia ovenfor fv. 109. Tiltaket vil kunne være synlig fra
boliger som ligger i den sørlige delen av boligfeltet, samt fra boliger som ligger høyest i åsen. Fra
bebyggelsen som ligger langs fv. 109 vil eksisterende bebyggelse hindre visuell kontakt.
Jernbanelinjen følger dagens trasé og vil sees i en avstand på 5-700 m. Jernbanelinjen ligger på
terreng og vil være et underordnet element i landskapet. Den vil i liten grad forringe utsikten fra
boligområdet. Mellom Evjebekken og slutten av strekningen vil jernbanelinjen stort sett forsvinne bak
næringsbebyggelsen i Dikeveien.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Omfanget vurderes som ubetydelig til lite negativt. Verdien er middels og konsekvensen blir ubetydelig
til liten negativ (0/-).

Figur 6-103: Alternativ 2a sees ikke fra boligområdet ved Råkollen. Perspektiv sett fra høyde
hevet over bakkenivå ved søndre del av Råkollveien, sett i retning Dikeveien og Råbekken.
Alternativ 2a sees i øvre del av illustrasjon og vil være et underordnet element i landskapet
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Alternativ 4a
Delområdet berøres ikke direkte, men dagsonen mellom Lislebyveien og slutten av strekningen ved
Rolvsøy vil delvis være synlig fra boligområdene ved Råkollen. De største negative virkningene vil
være fra boliger som ligger i området fra krysset Råkollveien / fv. 109 til Bergliveien. Boligene ligger i
lia ovenfor fv. 109, og fra denne delen av boligområdet vil viadukten være godt synlig. Fv. 109 river
nedre husrekke og noen næringsbygg sør for vegen. Viadukten vil være et dominerende elementet i
høyde med takene på dagens næringsbebyggelse. Oppstikkende master og kjøreledninger vil sees
over næringsbyggene. Viadukten vil sees i en avstand på 150–300 m. Næringsbebyggelsen og fv. 109
vil delvis dempe det visuelle inntrykket av jernbanen, men tiltaket vil være dårlig tilpasset omgivelsene.
Utsikten fra boligområdet er i dag preget av infrastruktur og store næringsarealer og viadukten vil
gjøre den enda dårligere. Samlet sett vil tiltaket virke forringende på utsikten fra boligområdet fra
krysset med Råkollveien / fv. 109 til Bergliveien. Etter det buede Skeidarbygget sees ikke tiltaket fra
søndre del av boligområdet. De partiene der jernbanen ligger lavt og på terreng som ved Lislebyveien
og til slutten av strekningen vil tiltaket være lite synlig. Slutten av jernbanestrekningen ved Rolvsøy vil
være synlig fra blokkene ved Gullskårveien.
Menher ligger banen på terreng omtrent i dagens trase og tiltaket er tilpasset omgivelsene. På slutten
av strekningen vil ny jernbane ha ubetydelig virkning for utsikten fra boligområdet.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Omfanget vurderes som lite til middels negativt. Verdien er middels og konsekvensen blir liten til
middels negativ (-/- -).

Figur 6-104: Alternativ 4a går på lang viadukt gjennom næringsområde og viadukten vil ligge i
høyde med takene på næringsbebyggelsen. Perspektivet er sett fra Råkollveien ovenfor
krysset med fv. 109 i retning Dikeveien
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Figur 6-105: Alternativ 4a sett fra Helleristveien i boligområdet ved Råkollen. Perspektivet er
sett fra bakkenivå i krysset mellom Helleristveien og Råkollveien i retning Dikeveien

Figur 6-106: Alternativ 4a der den ligger på lang viadukt gjennom næringsområde, sett fra
perspektiv hevet over bakkenivå i retning Dikeveien. Deler av viadukten vil være synlig fra
boligbebyggelsen som ligger nærmest jernbanen

0-alternativet
Som beskrevet for delområde 10 Næringsbebyggelsen i Dikeveien og langs Råbekken. I tillegg vil en
rekke med boliger som ligger nærmest fv. 109 bli revet i forbindelse med utvidelsen av vegen. Flere
næringsbygg på østsiden av fv. 109 blir også revet. Dette, sammen med fjerning av eksisterende
vegetasjon i hager og langs dagens fv. 109, vil gi et betydelig åpnere landskapsbilde. Dette vil øke
utsikten til næringsarealene langs Dikeveien. 0-alternativet har per definisjon ingen konsekvens.
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6.13 Delområde 13 Industriarealer ved Valle
6.13.1 Avgrensning
Kategori: Tettbygd område (industri)
Delområdet er avgrenset av eksisterende jernbane i vest, nærings/industribebyggelsen i øst, Nesveien
i nord og godsterminalen ved Valleveien i sør.

Figur 6-107: Delområde 13 Industriarealer ved Valle
6.13.2 Beskrivelse
Delområdet karakteriseres av nærings/industribebyggelse uten struktur og med tilhørende store
asfaltflater. Området er flatt, men bru over jernbanen ligger høyt og herfra er det utsikt over
delområdet. Noe vegetasjon demper inntrykket av næringsområdet.
6.13.3 Verdi
Næringsbebyggelse uten visuelle kvaliteter preger delområdet. Verdien vurderes til å være liten.
Liten Middels Stor
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Figur 6-108: Valle godsterminal. Delområdet preges av asfaltflater og store bygninger. Kilde:
Blom URBEX

6.13.4 Omfang og konsekvens
Alternativ 2a
Delområdet berøres ikke direkte, men dagsonen ved slutten av strekningen vil være delvis synlig fra
næringsarealet som ligger sør for Bjørnengveien og fra eksisterende bru over jernbanen.
Jernbanelinjen vil sees med næringsbebyggelsen rundt Østfoldhallen som bakteppe, og banen vil
være lite visuelt forstyrrende. I tillegg ligger jernbanelinjen ved slutten av strekningen i avstand ca.
300-500 m fra delområdet, og tiltaket vil være et visuelt underordnet element i landskapet.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Omfanget vurderes som ubetydelig til lite negativt. Verdien er liten og konsekvensen blir ubetydelig (0)

Figur 6-109: Alternativ 2a ved avslutningen av strekningen, sett i retning mot Fredrikstad
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Alternativ 4a
Som beskrevet for 2a.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Omfanget vurderes som ubetydelig til lite negativt. Verdien er liten og konsekvensen blir ubetydelig
(0).
0-alternativet
Delområde er regulert til industri. Reguleringsplan for Valle industriområde – terminaltomten. Det er
sannsynlig at området fortsatt vil bli utbygd til nærings- og industriformål. Alternativet har per definisjon
ingen konsekvens.
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6.14 Reiseopplevelse
Reiseopplevelse handler om hvordan landskapet og tiltaket oppleves for den reisende. Det er utsikten
fra vinduet som utgjør den største delen av reiseopplevelsen, selv om reisen starter ved en stasjon.
Reisende med tog er en sammensatt gruppe. Bruk av digitale media gjør at toget i stor grad fungerer
som en «arbeidsplass» for reisende. Man kan derfor hevde at utsikten fra vinduet er en mindre viktig
faktor, men stor forskningsmengde tilsier at blikk ut av togvinduet og utsikt fra arbeidsplassen er en
viktig del av restitusjon og hvile, og for å holde oppmerksomheten oppe. [8]
Utsikt fra togvinduet er en faktor når det gjelder turisme, slik at regionen kan vises frem på en god
måte. Krav om kortere reisetid på InterCity-forbindelsene gir større andel tunnelstrekninger, noe som
påvirker reiseopplevelsen. Dette gjør det desto viktigere å legge vekt på utsiktsforhold på
dagstrekningene. Ved vurdering av reiseopplevelse vil hastighet ha betydning. Et menneske må se en
utsikt i 5 sekunder for å danne seg et klart bildet av motivet. Det tilsvarer en strekning på ca. 125
meter i 90 km/t. (Kilde: Håndbok V712). InterCity-strekningene dimensjoneres for en hastighet på 250
km/t med unntak av strekninger gjennom sentrumsområder.
Det fokuseres på endring av reiseopplevelse fra toget. Reiseopplevelse for kjørende langs rv. 110 er
kun kort beskrevet.
6.14.1 0-alternativet
Dette kapittelet omhandler reiseopplevelse på for strekningen Seut–Rolvsøy. Strekningen tar ca. 5
minutter å kjøre inklusiv stopp ved ny stasjon i Fredrikstad.

Reise i retning Rolvsøy/Sarpsborg
Seut–Rolvsøy
Utsikten til veganlegg preger opplevelsen mellom Seut og Fredrikstad stasjon.

Figur 6-110: Ved start strekning begrenser bebyggelsen utsikt til mot Seutelva. Tårnet til Nye
Glemmen kirke sees i et kort glimt ved Grønli
Møte med Fredrikstad by inneholder positive elementer for den reisende og er en milepæl på reisen.
Gløtt mot sjøen ved Seut bidrar til god opplevelse for den reisende. Utsikten fra toget er begrenset,
men reiseopplevelsen er god.
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Kiæråsen–Østfoldhallen
Fredrikstadbrua er et landemerke og sees fra toget i dag. Lisleby sentrum og Østfoldhallen fungerer
som kjennemerker på reisen. Det er fin utsikt til boligområdene fra toget som gir variasjon.
Reise i retning Fredrikstad/Seut
Reiseopplevelse for strekningen Rolvsøy–Seut blir som beskrevet for Seut–Rolvsøy, men i motsatt
rekkefølge. Orienteringspunkter på strekningen er:
 Utsikt til boligområder og åpent kulturlandskap ved start strekning
 Østfoldhallen
 Fredrikstadbrua
 Fredrikstad stasjon
 Fredrikstad sentrum
 Glimt nordover Seutelva ved slutten av strekningen

Figur 6-111: Utsikt til Merkurbanen og Trosvik
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6.14.2 Strekningen Seut–Kiæråsen

Figur 6-112: Reiseopplevelse. Del 1 Seut-Kiæråsen. Illustrasjon med ortofoto som viser
landskapet som bane- og vegalternativene går gjennom, samt dagsone og tunnelstrekninger
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Alternativ 2a + 1
Jernbane
Fra Seut vil hastigheten reduseres inn mot stasjonen på Grønli. Langs denne strekningen vil
reiseopplevelsen være omtrent som dagens med glimt av Seutelva og utsikt til boligområder med stort
innslag av grønnstruktur som gir god reiseopplevelse. Utvidelsen av infrastukturkorridor med bane og
veg vil gi noe redusert reiseopplevelse. Ved St. Hansfjellet kjører toget inn i tunnel.
Støyskjerming mellom Trosvik gård og St. Hansfjellet vil begrense utsikten.
Ved Grønli vil det bli stopp ved ny stasjon. Stasjonen er et viktig punkt på reisen, og for mange er det
her togreisen avsluttes eller starter. Siden stasjonsområdet ligger nedsenket vil det ikke være visuell
kontakt med bysentrum, men kun utsikt til plattformene. Men utformingen rundt plattformene vil tydelig
markere for de reisende at de ankommer Fredrikstad stasjon, og dermed Fredrikstad by. For reisende
til og fra Fredrikstad stasjon vil de bli ledet til reisetorget og videre til overgang til kollektivtrafikk eller
som hovedatkomst videre til sentrumsområdet. Reisende vil oppleve betydelig bedre arkitektoniske
kvaliteter og lettere orienterbarhet i stasjonen og kollektivknutepunktet, sammenlignet med dagens
situasjon. Reiseopplevelsen vil være klart bedre enn dagens situasjon.
Etter stasjonen går toget inn i ny tunnel gjennom Kiæråsen. Toget vil akselerere på denne
strekningen. Den lange tunnelen gir dårligere reiseopplevelse sammenlignet med eksisterende bane.
For strekningen fra Seut til St. Hansfjellet vil reiseopplevelsen bli omtrent uendret, men med bredere
infrastrukturkorridor som vil forringe opplevelsen noe. Den største endringen er at toget vil gå i tunnel
gjennom Fredrikstad by, og man mister den visuelle kontakten med byen. Men ny stasjon med
reisetorg og overgang til annen kollektivtransport eller for gående til Fredrikstad sentrum vil dette være
en positiv reiseopplevelse. Lang tunnel gjennom Kiæråsen gir dårligere reiseopplevelse enn i dag,
men stasjonsområdet vil gi betydelig bedre reiseopplevelse enn dagens.
Reiseopplevelsen fra toget vurderes som samlet omtrent som dagens. (0)
Rv. 110
For strekningen Seut til St. Hansfjellet vil reiseopplevelsen fra rv. 110 bli omtrent som dagens. Lang
tunnel under Brattliåsen vil redusere reiseopplevelsen på denne strekningen. Dagsonen forbi Grønli
og til St. Croix vil bli omtrent som dagens, men positivt med utsikt til nytt stasjonsområde.
Reiseopplevelsen fra rv. 110 vil bli noe dårligere enn dagens på grunn av lengre tunnel.
Alternativ 6b + 1
Som beskrevet for 2a + 1 for både jernbane og veg.
Alternativ 6b + 2
Jernbane som beskrevet for 2a.
For rv. 110 vil det være tunnel gjennom St. Hansfjellet og tunnel ved Grønli som gir noe dårligere
reiseopplevelse enn i dag, men bedre enn for 2a + 1.
Alternativ 6b + 3
Reiseopplevelse for jernbanen vil bli som beskrevet for 2a.
For rv. 110 vil det være kort tunnel gjennom St. Hansfjellet, men vegen ligger lavt gjennom
stasjonsområdet. Reiseopplevelsen vil være omtrent som for 6b + 2.
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6.14.3 Strekningen Kiæråsen–Rolvsøy

Figur 6-113: Reiseopplevelse. Del 2 Kiæråsen-Rolvsøy. Illustrasjon med ortofoto som viser
landskapet som bane- og vegalternativene går gjennom, samt dagsone og tunnelstrekninger
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Alternativ 2a
Mellom Kiæråsen og Østfoldhallen vil toget kunne nå hastighet tilnærmet 200-250 km/t, og man vil kun
oppleve de overordnede trekkene i landskapet. Etter tunnelen gjennom Kiæråsen kommer toget ut i
dagsone i boligområdet ved Lisleby. Fra tunnelportalen ligger banen tungt i terrenget, og utsikten vil
være liten. Videre gjennom Lisleby ligger banen på terreng. Terrenget er flatt og utsikten er begrenset
til de nærmeste boligområder. Støyskjermer reduserer utsikten mot øst. Reiseopplevelsen her vil være
dårligere enn dagens.
Videre ligger banen på 1-2 m høy fylling nordover forbi næringsområdet ved Dikeveien og Østfoldhallen.
Siden banen ligger på fylling gjennom det flate landskapet, gir det god utsikt til kulturlandskapet.
Støyskjermer vil redusere utsikten mot øst, mens næringsbebyggelsen begrenser utsikt mot vest. Siden
2a ligger høyere enn dagens bane vil reiseopplevelsen være noe bedre enn fra den eksisterende. 2a
ligger lavere i terrenget og har noe dårligere reiseopplevelse enn 4a. Gjennom Lisleby vil
reiseopplevelsen være dårligere enn dagens, mens forbi næringsområdet ved Østfoldhallen vil
reiseopplevelsen være noe bedre, men dette er marginalt.
Reiseopplevelsen vil være dårligere enn dagens der ny bane ligger i tunnel gjennom Kiæråsen. Etter
tunnelen ved Lisleby vil reiseopplevelsen være omtrent som dagens fram til Rolvsøy. (0)
Alternativ 4a
Etter tunnel gjennom Kiæråsen kommer toget ut i dagen nord for Gamle Glemmen kirke. Toget vil
kunne nå hastighet tilnærmet 200-250 km/t, og man vil oppleve de overordnede trekkene i landskapet.
Fra Gamle Glemmen kirke går toget på en ca. 10 m høy viadukt gjennom næringsområdene ved
Råbekken. Fra togvinduet vil det være god utsikt mot åsene og bebyggelsen på vestsiden og til
landskapet på østsiden av Glomma. Østfoldhallen er et landemerke og referansepunkt på strekningen.
Utsikten til næringsarealene langs banen vil imidlertid redusere reiseopplevelsen noe. Når viadukten
avsluttes vil nytt spor ligge på terreng til slutten av strekningen. Utsikt til kulturlandskapet på østsiden
av banen vil gi god reiseopplevelse. Utsikten til næringsarealene i vest vil gi en redusert opplevelse,
men ikke nok til å trekke ned den samlede opplevelsen. Siden banen ligger på høy viadukt i første del
av strekningen, vil reiseopplevelsen være god på denne strekningen. Reiseopplevelsen vil være bedre
enn dagens.
Reiseopplevelsen vil være dårligere enn dagens for tunnelstrekningen gjennom Kiæråsen, men bedre
enn dagens mellom Kirkeberget og Rolvsøy der banen går på viadukt. (+)
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6.15 Oppsummering av konsekvenser
Dette kapitlet oppsummerer konsekvensene for innenfor områdene Seut–Kiæråsen og for Kiæråsen–
Rolvsøy. Det gjøres en samlet vurdering av konsekvensene for hvert alternativ, der man slår sammen
alle delområdene. I den samlede vurderingen er det naturlig å vektlegge tyngst de områdene som blir
direkte berørt.
6.15.1 Område Seut–Kiæråsen
Alternativ 2a + 1
Mellom Seut og Grønli berører alternativet landskap av middels verdi og ett med stor verdi. De største
landskapsmessige verdiene er knyttet til Brattliparken med stor verdi.
Mellom Seut og St. Hansfjellet vil de største negative konsekvensen være knyttet til tosidig
fjellskjæring, gjennom boligområde sør for Trosvik, bred infrastrukturkorridor mellom Onsøyveien og
Veumveien, samt mellom Veumveien og St. Hansfjellet. Det vurderes som positivt at tiltaket følger
eksisterende strukturer og linjer i landskapet mellom Seut og St. Hansfjellet. Tiltaket vil være synlig fra
de boligområdene som ligger inntil jernbanen og fra St. Hansfjellet, og vil ha visuelt negative virkninger
sett fra disse områdene. Fjernvirkningen vil imidlertid være begrenset av terreng, bebyggelse og
vegetasjon, og synligheten vil være liten fra områdene på øst og vestsiden av anlegget. Kryssområdet
med Veumveien vil kunne tilpasses landskapet. Vestre gravlund berøres ikke direkte av tiltaket, men
anleggets dimensjoner og nærføringen vil ha negative virkninger for landskapsbilde. Ved Trosvik gård
berøres ikke selve tunet, men gang- og sykkelvegen medfører skjæringer i terrengformen langs
Onsøyveien.
Ved Grønli vil den nye jernbanelinja med plattformer ligge nedsenket under nytt terreng. Tiltaket vil gi
området rundt Grønli en visuell oppgradering. Hevingen av terrenget rundt stasjonsområdet vil bidra til
å bedre den landskapsmessige sammenhengen med omgivelsene. Oppstrammingen av
gatestrukturen vil kunne forsterke det visuelle inntrykket av Glemmen kirke som landemerke.
Etablering av nytt stasjonsområde, omlegging av rv. 110 med tunnel under Brattliparken og etablering
av ny gatestruktur vil transformere eksisterende byområde. Tiltaket vil kunne tilføre eksisterende
byområde nye visuelle kvaliteter som styrker Grønli som knutepunkt. Tiltaket vil være positivt for
utsikten fra Brattliparken, og inngrepene på øst og vestsiden av parken vil kunne istandsettes.
Sett fra toget vil reiseopplevelsen vil være som dagens på strekningen mellom Seut og St. Hansfjellet,
men noe dårligere for strekningen gjennom Grønli der den ligger i tunnel fram til Kiæråsen. Ny stasjon
og nytt stasjonsområde med reisetorg og bedre overgang til annen kollektivtransport vil være betydelig
bedre enn dagens situasjon. I tillegg vil oppgradering av visuelle kvaliteter sammen med en god
strukturering gi et bedre utgangspunkt for å orientere seg. Som et resultat vil tiltaket gi en betydelig
mer positiv reiseopplevelse.
Samlet vurderes alternativet å ha liten positiv konsekvens (+).
Alternativ 6b + 1
Når det gjelder verdi berører 6b + 1 de samme delområdene som alle de andre alternativene.
2a + 1 og 6b + 1 er prinsippmessig like fra Seut til Onsøyveien. Fra Onsøyveien til Veumveien har de
lik plassering horisontalt, men ulik vertikalt. 6b + 1 er ligger ca. 1,0 m lavere enn 2a + 1.
Fra Veumveien bøyer 6b mot nord og vil ved tunnelpåhugget ligge ca. 20–25 m lengre mot nord enn
2a. Dette gir lavere mur mellom bane og nye rv. 110 langs Merkurbanen, men senking av jernbanen
har større negative virkninger mellom Veumveien og St. Hansfjellet enn 2a. Her vil veganlegget
medføre noe større terrenginngrep sammenlignet med alternativ 2a + 1. Krysset med Veumveien vil
ligge lavere enn i 2a + 1, men kryssområdet vil være godt tilpasset til landskapet.
De største forskjellene mellom alternativene er ved knutepunktet på Grønli. Her ligger banealternativ
6b ca. 2 meter lavere og ca. 25 meter lengre mot nord sammenlignet med alternativ 2a. Partiene der
banen ligger nedsenket vil danne en barriere i bylandskapet. Veganlegget for rv. 110 og ny
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gatestruktur vil være som beskrevet for 2a + 1, men med unntak av at omlegging av Traraveien vil
medføre at det gamle herredshuset vil gå tapt. For øvrig vurderes 6b + 1 å ha de samme positive
virkningene for Grønli som 2a + 1.
Reiseopplevelsen er som beskrevet for 2a + 1.
Samlet vurderes 6b + 1 å ha liten positiv konsekvens (+).
Alternativ 6b + 2
Når det gjelder verdi berører 6b + 2 de samme delområdene som alle de andre alternativene.
Banealternativ 6b er som beskrevet under 6b + 1 mellom Seut og St. Hansfjellet. Hovedforskjellen fra
6b + 1 er at vegalternativ 2 for rv. 110 vil gå i tunnel gjennom St. Hansfjellet og ikke i tunnel under
Brattliparken. 6b + 2 vil danne en bredere visuell barriere og har større negative virkninger mellom
Veumveien og St. Hansfjellet sammenlignet med 6b + 1.
Etter tunnelen gjennom St. Hansfjellet fortsetter rv. 110 i tunnel frem til kollektivgata, der vegen
kommer ut i dagen lavt i terrenget. De største negative konsekvensene er knyttet til at rv. 110 sammen
med jernbanelinjen vil danne en bredere barriere i bylandskapet og dermed noe mindre mulighet for å
skape sammenhengende bystruktur. Det vurderes som positivt at Brattliparken og bebyggelsen på øst
og vestsiden av parken ikke berøres sammenlignet med 2a + 1 og 6b + 1. Reiseopplevelsen vil være
som for de andre alternativene.
Samlet vurderes 6b + 2 å ha ubetydelig til liten positiv konsekvens (0\+).
Alternativ 6b + 3
Når det gjelder verdi berører 6b + 3 de samme delområdene som alle de andre alternativene.
Fra Seut til St. Hansfjellet som beskrevet for 6b + 2.
Hovedforskjellen er at rv. 110 vil gå i dagen fra tunnelen under St. Hansfjellet og forbi hele
stasjonsområde. Kollektivgata vil krysse rv. 110 i plan. Jernbanelinjen sammen med rv. 110 vil danne
en bred infrastrukturkorridor gjennom Trara og Grønli, og dette vil ha noe mer negative virkninger for
bystrukturen sammenlignet med de andre alternativene. Bredden på infrastrukturkorridoren, ulike
terrengnivåer til rv. 110 og åpning ned mot plattformene, gjør at området ikke blir et sammenhengende
byrom. Opplevelsen av bylandskapet vil bli mer oppstykket sammenlignet med alternativ 2a + 1, 6b +
1 og 6b + 2.
Reiseopplevelsen vil være som for de andre alternativene.
Samlet sett vurderes 6b + 3 å ha ubetydelig konsekvens (0).
Vurdering av de to ulike utformingene av rv. 110 ved St. Croix
Ved St. Croix er det to alternative konsepter for utforminger av rundkjøringen. De to alternativene kan
kombineres med de tre vegalternativene for rv. 110. I det ene alternativet senkes rv. 110 og
rundkjøringen sammenlignet med i dag, og det etableres nye gang- og sykkelvegbru med sentraløy
over rv. 110. I det andre alternativet ligger rv. 110 og rundkjøringen omtrent i nivå med dagens
gateløp, mens gang- og sykkelveg ledes under. Alternativet med rv. 110 i høyde med dagens nivå
vurderes som det beste for bybilde.
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Rangering
De største forskjellene mellom alternativene er på vestsiden av St. Hansfjellet i delområde 2 og ved
knutepunktet på Grønli i delområde 3. Alternativene har negative konsekvenser for delområde 2, men
positive konsekvenser for delområde 3. Konsekvensene for delområde 3 er vektlagt siden det påvirker
sentrumsområdet i Fredrikstad.
Alternativ 2a + 1 har positive konsekvenser ved Trara og Grønli og rangeres som nr. 1. Alternativet
vurderes som det beste for bybilde/landskapsbilde.
Alternativ 6b + 1 rangeres som nr. 2 og som det nest beste på grunn av at banealternativ 6b har
noen flere negative virkninger på vestsiden av St. Hansfjellet. Banealternativ 6b har noe større
terrenginngrep enn banealternativ 2a på vestsiden av St. Hansfjellet.
Alternativ 6b + 2 rangeres som nr. 3 på grunn av negative virkninger av å føre rv. 110 delvis i dagen
ved Trara og Grønli.
Alternativ 6b + 3 rangeres som nr. 4 og det dårligste for landskapsbilde på grunn av de negative
virkningene av å føre rv. 110 i dagen gjennom Trara og Grønli.
Tabell 6-1: Oppsummering av omfang og konsekvens for delområdene i område Seut–
Kiæråsen, samt samlet konsekvens og rangering for alternativene
Alternativ 2a + 1

Alternativ 6b + 1

Verdi

Omfang

Konsekvens

Omfang

Delområde 1
Seut

Middels

-

Delområde 2
Trosvik

Middels

Delområde 3
Trara/Grønli–
St. Croix/
Fredrikstad st.
Delområde 4
Brattliparken

Middels

Lite til
middels
negativ
Lite til
middels
negativ
Middels
positiv

Lite til
middels
negativ
Lite til
middels
negativ
Middels
positiv

Stor

Samlet konsekvens
Rangering

-

++

++

Lite
positivt
+
1

Konsekvens
-

-

Lite
positivt
+
2

Alternativ 6b + 2

Alternativ 6b + 3

Omfang

Konsekvens

Omfang

-

Lite til
middels
negativ
Middels
negativt

Lite til
middels
negativ
Middels
negativt

--

Konsekvens
-

--

++

Lite til
middels
positivt

+/+ +

Lite
positivt

+

++

Lite til
middels
positivt

++

Lite
positivt

++

0/+
3

0
4
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6.15.2 Område Kiæråsen–Rolvsøy
Alternativ 2a
Mellom Kiæråsen og slutten av strekningen berører alternativet 1 delområde med stor verdi, 2
delområder med middels til stor verdi, 3 delområder med middels verdi, 1 delområde med liten til
middels verdi og 2 delområder med liten verdi. De største landskapsmessige verdiene er knyttet til
Kirkeberget med stor verdi og Kiæråsen og Råbekken som begge har middels til stor verdi.
Alternativ 2a vil ha negative virkninger for boligområde ved Lisleby der ny jernbanelinje medfører at en
rekke med boliger fjernes. Dette påvirker kvartalsstrukturen i boligområde og de visuelle kvalitetene i
landskapet. Terrenginngrepene rundt jernbanelinjen kan til en viss grad i istandsettes, men tiltaket vil
danne en visuell barriere gjennom boligområdet. Kirkeberget berøres ikke direkte av 2a, og tiltaket vil i
liten grad kunne sees fra østsiden av parken rundt kirken. På de øvrige strekningene fra Nøkleby til
Råbekken, samt ved Omberg og Haug ligger alternativet ligger stort sett på terreng og følger omtrent
dagens jernbanetrase. Her vil alternativet kunne tilpasses landskapet.
Sør for Bingedammen og vest for Kiæråsen medfører alternativet inngrep som har ubetydelig til liten
negativ virkning for landskapsbildet. Massedeponi i Kiæråsen med istandsetting av steinbruddet vil
kunne ha positive virkninger for landskapsbildet.
Reiseopplevelsen vil være dårligere enn dagens der ny bane ligger i tunnel gjennom Kiæråsen. Etter
tunnelen ved Lisleby vil reiseopplevelsen være omtrent som dagens fram til Rolvsøy.
Samlet sett vurderes 2a å ha liten negativ konsekvens (-).
Alternativ 4a
Mellom Kiæråsen og slutten av strekningen berører alternativet ett delområde med stor verdi, to
delområder med middels til stor verdi, tre delområder med middels verdi og to delområder med liten
verdi. De største landskapsmessige verdiene er knyttet til Kirkeberget med stor verdi og Kiæråsen og
Råbekken som begge har middels til stor verdi.
Sør for Bingedammen og for massedeponi og veg i Kiæråsen er 4a som beskrevet for alternativ 2a.
Alternativet går i tunnel under Kiæråsen og berører ikke Lisleby og Nøklebyomåde, men tiltaket vil
berøre delområder nordøst for Gamle Glemmen kirke. Alternativet har negative virkninger for de
østlige delene av parkanlegget rundt Gamle Glemmen kirke og fra Kirkeveien, men eksisterende
vegetasjon og revegetering i en sone rundt tiltaket kan dempe synligheten. Alternativet har noen
negative virkninger før den sørlige delen av boligområde ved Råkollen. Fra resten av delområdet vil
tiltaket så å si ikke være synlig og derfor ha ubetydelige virkninger. Alternativet berører ikke direkte
verdiene i disse delområdene, men utsikten fra vil fra enkelte steder vil bli ytterligere forringet
sammenlignet med dagens situasjon.
Viadukten vil virke visuelt forstyrrende ved kryssingen av Råbekken. Gjennom næringsområde vil den
10 meter høye og 1000 meter lange viadukten være dominerende og godt synlig i landskapet. Flere
store næringsbygg vil bli fjernet, men dette har liten virkning for landskapet. Tiltaket vil være dårlig
tilpasset omgivelsene. Etter viadukten ligger banen omtrent på eksisterende terreng og for denne
strekningen kan ny jernbane tilpasses landskapet. Tiltaket vil ha nærvirkning fra bebyggelsen som
ligger inntil banen. I tillegg vil omlegging av Svaneveien ha virkninger for boligområdet. Støyskjerming
vil begrense synligheten av banen, men samtidig forsterke jernbanelinjen som visuell barriere. Fra
bebyggelsen ved Hauge og Omberg vil tiltaket være synlig i en avstand på 4-500 meter. Her vil banen
være et synlig, men underordnet element i landskapet. I tillegg vil hevingen av eksisterende kraftlinje
over ny jernbanebru bli svært synlig og vil ha negative virkninger for landskapsbildet.
Reiseopplevelsen vil være dårligere enn dagens for tunnelstrekningen gjennom Kiæråsen, men bedre
enn dagens mellom Kirkeberget og Rolvsøy der banen går på viadukt.
Samlet sett vurderes 4a å ha liten til middels negativ konsekvens (-/- -)
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Rangering
De største forskjellene mellom de utredete alternativene er ved Lisleby og Kirkeberget.
Alternativ 2a har negative konsekvenser ved Lisleby, men minst negative konsekvenser for
Kirkeberget og for boligområde ved Råkollen. Det er best tilpasset landskapet mellom Råbekken og til
slutten av strekingen ved Rolvsøy. Alternativ 2a rangeres som nr. 1 og vurderes som det beste for
landskapsbilde.
Alternativ 4a rangeres som nr 2 og som det dårligste på grunn av at banealternativ 4a har større
negative virkninger for Kirkeberget, for boligområdet Råkollen og for landskapet fra Råbekken og til
slutten av strekningen ved Rolvsøy.
Tabell 6-2: Oppsummering av omfang og konsekvens for delområdene i område Kiæråsen–
Rolvsøy, samt samlet konsekvens og rangering for alternativene
Alternativ 2a
Verdi
Delområde 5
Bingedammen
–Kiæråsen
Delområde 6
Bydalen–
Lisleby
Delområde 7
Lislebystranda
Delområde 8
Kirkeberget
Delområde 9
Råbekken
Delområde 10
Næringsbebyg
gelse
Dikeveien–
Råbekken
Delområde 11
Omberg og
Hauge
Delområde 12
Boligområde
ved Råkollen
Delområde 13
Industriarealer ved
Valle

Omfang

Alternativ 4a

Konsekvens

Omfang

Konsekvens

Middels
til stor

Ubetydelig til
lite negativt

0/-

Ubetydelig til
lite negativt

0/-

Middels

Middels
negativt

--

Lite negativt

-

Middels
til liten

Ubetydelig til
lite negativt

0/-

Intet omfang

0

Stor

Ubetydelig til
lite negativt

0/-

Lite negativt

- /- -

Middels
til stor

Ubetydelig til
lite negativt

-

Middels
negativt

--

Liten

Ubetydelig til
lite negativt

0/-

Stort negativt

-

Middels

Lite negativt

-

Lite negativt

-

Middels

Ubetydelig til
lite negativt

0/-

Lite til middels
negativt

-/- -

Liten

Ubetydelig til
lite negativt

0

Ubetydelig til
lite negativt

0

Samlet konsekvens
Rangering

1

-/- 2
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6.16 Konsekvenser i anleggsperioden
Dette kapittelet gir en kort oppsummering av konsekvensene i anleggsperioden. Tema landskapsbilde
fokuserer på de permanente virkningene for landskapet i driftsfasen, og inngrepene i anleggsperioden
vektlegges derfor ikke i denne utredningen.
6.16.1 Område Seut–Rolvsøy
I anleggsfasen vil det foregå stor aktivitet med bygging av jernbanelinje, veganlegg for rv. 110,
stasjonsområde og knutepunkt ved Grønli med tilhørende konstruksjoner, kryssområder, lokalveger,
omlegging av kjøre/gang- og sykkelveger og omlegging av dagens bane. I perioder vil dette gi inngrep
som vil framstå som store sår i landskapet og som vil ha betydelig nærvirkning for berørte områder.
Inngrepene vil ha liten fjernvirkning. Dette vil imidlertid variere gjennom byggeperioden.

6.17 Usikkerhet
Det er usikkerhet om hvor vidt vedtatte reguleringsplaner blir gjennomført og om arealbruken blir
endret slik som reguleringsplan viser. Det er også usikkerhet knyttet til selve utformingen av arealene i
reguleringsplanene.
Forutsatt at prinsippene for terrengforming og landskapstilpasning som ligger til grunn for
konsekvensutredningen følges i videre reguleringsplanprosess og byggeplan er usikkerheten liten.
Usikkerheten for landskapsbilde er knyttet til den endelige utformingen av tiltaket. Her gjelder det
forming av sideterreng, tilpassing til omgivelser og valg av konstruksjonstype for bruer, tunnelportaler
og underganger.
Endelig omfang av støyskjerming som vil ha betydning for synlighet av tiltaket og for barrierevirkning.
Etablering av ny grønnstruktur ved Grønli – hvordan skape sammenheng med de med eksisterende
grøntområdene rundt som Brattliparken og Glemmen kirke og ny grønnstruktur ved knutepunktet.
Når det gjelder massedeponi i Kiæråsen er det ikke tatt stilling til endelig utforming av deponiet og
arealbruk på dette plannivået. Det er derfor knyttet usikkerhet til etterbruken og hvordan området
formes, noe som vil ha betydning for de visuelle virkningene av tiltaket.
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7 FORSLAG TIL AVBØTENDE TILTAK
7.1

Delområde 10 Næringsbebyggelse i Dikeveien og langs Råbekken

Alternativ 4a
Et mulig avbøtende tiltak vil være at høyspentledning legges i bakken under ny jernbanelinje.
Høyspentlinjen vil krysse over viadukten mellom Hauge og næringsarealene langs Dikeveien.
Mastene vil visuelt påvirke et større område rundt Hauge, Omberg og Råkollen. Ved at
høyspentledningen legges i bakken vil det være positivt for landskapsbildet og redusere de negative
konsekvensene noe.
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8 OPPFØLGENDE UNDERSØKELSER
8.1

Delområde 8 Kirkeberget

Alternativ 4a
Det er risiko for at Jubileumseika ved gamle Glemmen kirke kan bli svekket som følge av etablering av
åpen byggegrop for bygging av kulvert. Det bør derfor vurderes om det er mulig å flytte
betongkulverten så langt mot Lislebyveien som mulig. Graving, kjøring eller lagring av masser kan
ikke gjøres i treets rotsone, uten nødvendige tiltak. Rystelser fra sprengningsarbeidene kan føre til
brekkasje i treet og i rotsonen, se kap. 8.4 i delutredning for naturmangfold Seut–Rolvsøy (ICP-16-A25070) [12]. Det er også en mulig fare for sprekkdannelser i fjellet og at vanntilgangen til treet endres.
Denne faren vurderes som nokså liten ettersom fjellet er granitt og treet trolig har et grunt rotsystem
som ikke går ned i fjellet. Tiltak for beskyttelse av Jubileumseika må inkluderes i miljøoppfølgingsplan
/ plan for ytre miljø.
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9 DOKUMENTINFORMASJON
9.1

Endringslogg

Rev.
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9.2

Endring
Første utgave til Bane NOR
Kommentarer fra Bane NOR til første utgave er innarbeidet
Kommentarer fra Bane Nor til andre utgave er innarbeidet

Terminologi
Cut & cover
Betongtrau
Viadukt

9.3

En metode for bygging av betongtunnel i åpen grøft som senere tildekkes
Brede nedsenkede konstruksjoner med bunnplate og sidevegger, i
utgangspunktet åpen i toppen
Lang bru over land
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