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INNLEDNING
Om illustrasjonsheftet

Illustrasjonsheftet er er et vedlegg til kommunedelplanen for Seut-Rolvsøy der
illustrasjoner fra planarbeidet er samlet. Hensikten er å gi en bedre forståelse av hvordan
tiltaket med dobbeltspor mellom Seut-Rolvsøy og utvidelse av rv. 110 mellom Seut og
St.Croix kan bli.
Illustrasjonene som er brukt i dette heftet er ikke juridisk bindende og må ses i sammenheng med
planbeskrivelse, plankart og bestemmelser.
Planområdet strekker seg fra Seut parallelt med trasé for dagens jernbane og rv. 110 frem til Grønli ned til
St. Croix, under Kiæråsen, gjennom Lisleby/Gamle Glemmen kirke over Råbekken, forbi Østfoldhallen og
avsluttes ved Rolvsøy godsterminal. I Fredrikstad sentrum inngår området fra Grønli til St. Croix. Planområdet
består i hovedsak av tettbebygde områder i bysentrum, og en blanding av boligbebyggelse, friluftsområder
og næringsbebyggelse i utkanten av sentrum/langs bybåndet mellom Fredrikstad og Sarpsborg. Det er også
mindre landbruksområder innenfor planområdet.
Strekningen med dobbeltspor Seut-Rolvsøy er delt inn i to delstrekninger med skille på Kiæråsen. Strekningen
Seut-Kiæråsen er et fellesprosjekt for veg og bane. Her inngår dobbeltspor med ny stasjon/knutepunkt på Grønli
og vegprosjektet for utvidelse av rv. 110 til fire felt mellom Simo og St. Croix. Delstrekningen Kiæråsen-Rolvsøy er
et rent baneprosjekt. Alternativene er nærmere beskrevet på side 6 og 7.

Om illustrasjonene
Perspektivene i heftet er hentet fra 3D-modellen, mens snitt (F-tegninger) og plantegninger (O-tegninger:
landskapsplan) er tekniske tegninger.
Alle illustrasjoner er utarbeidet av konsulentgruppen 2G bestående av COWI AS og Multiconsult Norge AS, med
LPO arkitekter og NIKU.
Illustrasjonsheftet fokuserer på områder der planlagt veg og bane medfører en synlig endring fra dagens
situasjon. Områder der bane/veg går i fjelltunnel og arealene over ikke berøres, er ikke inkludert i heftet.

SIDE 4 AV 26

Områder som berøres av tiltaket/ fremtidig utviklingsareal
I plantegningene vises også arealer som ikke inngår i fremtidig veg/baneareal, men som forventes å bli berørt
av anleggsarbeider. Disse er vist som midlertidig istandsatt. Fremtidig arealbruk vil for disse arealene avklares i
neste planfase. Arealer tett opp mot nye Fredrikstad stasjon er vist som fremtidig byutviklingsareal i tråd med
kommuneplan. I 3D-modellen er disse utviklingsområdene vist med lys brun farge.
Lokk
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.
Dagens bane
I konsekvensvurderingene av tiltaket er det forutsatt at eksisterende bane skal 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.
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 teknisk
hovedplan/kommunedelplan. Det er knyttet usikkerhet til flere forhold, blant annet anleggsgjennomføringen
med hensyn til riving av bebyggelse og omlegging av veier.
Valgt alternativ vil bli videre optimalisert og justert i reguleringsplanfasen.
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INNLEDNING
Om illustrasjonsheftet

Planstrekning Seut-Rolvsøy
Varslet planområde planprogram
Område kommunedelplan Seut-Rolvsøy
Bane
Veg

Varslet planområde Illustrasjonen til høyre viser varslet planområde og hvilke tiltak som
planlegges hvor. I planprogrammet ble det varslet oppstart av planarbeid for strekningen
fra Seut i Fredrikstad til Klavestad i Sarpsborg. Planområdet er delt i to kommunedelplaner
og denne kommunedelplanen tar for seg strekningen fra Seut til Rolvsøy.
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Felles bane og veg
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BANEALTERNATIV
Seut-Rolvsøy

Det er utredet fire banealternativer, hvorav to alternativer på strekningen Seut-Kiæråsen og to alternativer
fra Kiæråsen til Rolvsøy godsterminal. Alternativene på de to delstrekningene kan kombineres uavhengig av
hverandre.
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Seut-Kiæråsen: alternativ 2a og 6b
Delstrekningen inkluderer nye Fredrikstad stasjon på Grønli. Hovedforskjellen mellom alternativene er at 6b
ligger rundt 25 meter lengre nord og i gjennomsnitt ca. 2 meter dypere i terrenget enn 2a i området mellom
Veumveien og Grønlifjellet. Banealternativene er utredet i kombinasjon med tre ulike vegalternativ som er
beskrevet på neste side.

al

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)

Kiæråsen-Rolvsøy godsterminal: alternativ 2a og 4a
Alternativ 2a går i tunnel gjennom Kiæråsen og kommer ut av tunnel ved Lisleby og går hovedsaklig på østsiden
av eksisterende jernbane. Alternativ 4a går i tunnel gjennom Kiæråsen og kommer ut av tunnel nord for Gamle
Glemmen kirke. Herfra går traseen parallelt med fv. 109 og følger Dikeveien fram til Østfoldhallen. Jernbanen går
på viadukt (lang bru) på deler av strekningen.

Alternativ 2a - gjennom Lisleby
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BANEALTERNATIVER
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Seut-Kiæråsen

Alternativ 4a - under Gamle Glemmen kirke
Kiæråsen-Rolvsøy
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VEGALTERNATIV
Seut-Kiæråsen

På strekningen Seut-St.Croix er det utredet tre vegalternativer for utvidelse av rv.110 til fire felt mellom Simo
og St. Croix. Vegløsningene er like fra Seut til Veumveien og fra Brochs gate frem til St.Croix-krysset. Mellom
Veumveien frem til Brochs gate er det tre alternative løsninger forbi nye Fredrikstad stasjontt på Grønli.
Vegalternativ 1 legger trafikken utenom kollektivknutepunktet i tunnel under Brattliparken, vegalternativ 2
legger trafikken under bakken forbi knutepunktet, og i vegalternativ 3 går rv. 110 i dagen forbi knutepunktet.
I alle alternativene legges ny fv. 109/rv. 110 langs Grønlifjellet, og det etableres kollektivgate med busstopp over
plattformomtrent 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.
Ved St. Croix er det sett på to ulike varianter av kryssløsninger for rv.110 som er uavhengige av alternativ.
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SEUT-GRØNLI
Alternativ 2a+1 og 6b+1

Strekningen mellom Seut og Veumveien er tilnærmet lik for alle
alternativ. Eksisterende bane og rv. 110 er utvidet mot nord for
å unngå inngrep i Vestre gravlund. Det er utredet langsgående
tosidig gang-/sykkelveg på nordsiden av bane og sørsiden av
veg. Onsøyveien krysser under veg og bane som tidligere, mens
Veumveien kobles til rv. 110 i en ny rundkjøring.
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. Etablering av betongtunnel medfører inngrep i bebyggelse, men terrenget reetableres
etter anleggsarbeidene er ferdigstilt (cut & cover). Fremtidig arealbruk over betongtunnelen avklares i
reguleringsplanfasen. Området som berøres vises i plantegning og i perspektiv på side 12 og 14.
Til høyre vises perspektiv fra Merkurbanen mot St.Hansfjellet. På strekningen fra Veumveien er alternativene ulike. Over vises
alternativ 2a+1 og under alternativ 6b+1 sett inn mot tunnelåpning i St. Hansfjellet.
Illustrasjonen under viser ny veg og bane på strekningen mellom Simo og Veumveien på strekningen der alle alternativene er like.
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ILLUSTRASJONSHEFTE SEUT-ROLVSØY

SEUT-GRØNLI
Alternativ 2a+1 og 6b+1

Trosviktoppen

Lundestadtoppen

Merknader
Utsnitt fra ICP-16-F-11010_00A

Tegnforklaring

ca 80 m

Utsnitt fra ICP-16-O-11001_01A

Snittet over er felles for alle alternativ og er fra området mellom Simokrysset og Onsøyveien.

Plantegning over viser nytt dobbeltspor og rv. 110 med tilhørende gang-/sykkelnett fra Seut til St.Hansfjellet. Alle alternativene er tilnærmet like frem til Veumveien. Fra Veumveien går 2a+1 og 6b+1 i tunnel under Brattliparken, med gang-/sykkelveg gjennom
St.Hansfjellet. 6b+1 og 2a+1 er relativt like i dette området, men 6b+1 har et bredere tverrsnitt (inngrep) fordi stasjonen ligger lengre nord i dette alternativet.. Denne tegningen viser 6b+1, mens samme området for alt 2a+1 vises i plantegning på side 13.
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SEUT-GRØNLI
Alternativ 6b+2 og 6b+3

Strekningen mellom Seut og Veumveien er tilnærmet lik for alle
alternativ. Eksisterende bane og rv. 110 er utvidet mot nord for
å unngå inngrep i Vestre gravlund. Det er utredet langsgående
tosidig gang-/sykkelveg på nordsiden av bane og sørsiden av
veg. Onsøyveien krysser under veg og bane som tidligere, mens
Veumveien kobles til rv. 110 i en ny rundkjøring.
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I både vegalternativ 2 og 3 følger rv. 110 banen parallelt som i dag
med tunnel gjennom St. Hansfjellet. Alternative 6b+2 og 6b+3 er
helt like fra Veumveien og til St.Hansfjellet, men videre østover er
det forskjell i lengde på tunnelen og høyde på rv. 110.
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Perspektivet over til høyre viser ny veg og bane, sett fra Seut mot Trosviktoppen med Simo-rundkjøringen til høyre i bildet. Dette er
likt for alle alternativer. Under til høyre vises perspektiv fra Merkurbanen og Vestre gravlund mot St.Hansfjellet. På strekningen fra
Veumveien skiller alternativene seg fra hverandre, men 6b+2 og 6b+3 er like hverandre frem til tunnelen.
Illustrasjonen under viser ny veg og bane på strekningen mellom Simo og Veumveien på strekningen der alle alternativene er like.
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SEUT-GRØNLI
Alternativ 6b+2 og 6b+3
ca 56 m
Merkurbanen

Merknader
Utsnitt fra ICP-16-F-11021_00A

Tegnforklaring

Vestre gravlund

Utsnitt fra ICP-16-O-11020_00A

Snittet over er felles for alle alternativ og er fra området mellom Merkurbanen og Vestre gravlund.

Plantegning viser nytt dobbeltspor og rv. 110 med tilhørende gang-/sykkelnett fra Seut til St.Hansfjellet. Alle alternativene er tilnærmet like frem til Veumveien. Fra Veumveien går 6b+2 og 6b+3 i tunnel under St.Hansfjellet. 6b+2 og 6b+3 er helt like
fra Veumveien og til St.Hansfjellet, men herfra og videre østover er det forskjell i lengde på tunnelen og høyde på rv. 110. Denne tegningen viser 6b+2, mens samme området for alt 6b+3 vises i plantegning på side 19.
Utsnitt fra ICP-16-O-11001_01A
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GRØNLI - FREDRIKSTAD STASJON
Alternativ 2a+1

Fredrikstad stasjon planlegges med adkomst fra reisetorg ved
kollektivgaten og fra Glemmengata i vest. Stasjonen utvikles med et
moderne servicetilbud til de reisende og busstopp, sykkelparkering,
av- og påstigning (kiss & ride), taxi og kortidsparkering i umiddelbar
nærhet. Spor og plattformer ligger under framtidig bakkenivå.
Kollektivgata- hovedforbindelsen for buss til stasjon, ligger omtrent
i samme horisontale trase som dagens fv. 109 går i dag.
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Brattliparken

Dobbeltspor
rv.110

Grønli
fjellet
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Vegalternativ 1 går i tunnel under Brattliparken mellom Veumveien
og Glemmen videregående skole. Banealternativ 2a ligger omtrent
25 meter lenger sør og i snitt 2 meter høyere i terrenget enn
alternativ 6b.

rv
.11

0

ICP-16-F-11061_01A

St. Croix

Perspektivene til høyre viser hvordan området mellom Veumveien og stasjonsområdet på Grønli kan bli seende ut. Områder som er
vist med lys brun farge er områder mellom ny veg og bane som berøres i anleggsfasen. Disse vurderes som fremtidige utviklings
områder i tråd med kommunens ønsker for utvikling av området. Tekniske tegninger viser det som inngår i veg- og banetiltaket (på
neste side). Her vises disse arealene som midlertidig istandsatt (inntil arealene utvikles i tråd med kommunens arealplan). Snittet
over viser hvordan stasjonen ligger i terrenget, tatt på tvers av plattformområdet (der det ikke er lokk).
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GRØNLI - FREDRIKSTAD STASJON
Alternativ 2a+1

Tegnforklaring

Utsnitt fra ICP-16-O-11041_01A

Merknader

Plantegning viser hvordan stasjonsområdet på Grønli kan bli med banealternativ 2a og vegalternativ 1. Snittet over viser stasjonsområdet, kollektivgata og rv. 110. Snittlinjen ligger parallelt med sporet fra St.Hansfjellet til Grønlifjellet.
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GRØNLI - FREDRIKSTAD STASJON

rv.110

Vegalternativ 1 går i tunnel under Brattliparken mellom Veumveien
og Glemmen videregående skole. Banealternativ 6b ligger
omtrent 25 meter lenger nord og i snitt 2 meter lavere i terrenget enn
banealternativ 2a.

Dobbeltspor

rv.110

Brattli
parken
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Fredrikstad stasjon planlegges med adkomst fra reisetorg ved
kollektivgaten og fra Glemmengata i vest. Stasjonen utvikles med et
moderne servicetilbud til de reisende og busstopp, sykkelparkering,
av- og påstigning (kiss & ride), taxi og kortidsparkering i umiddelbar
nærhet. Spor og plattformer ligger under framtidig bakkenivå.
Kollektivgata- hovedforbindelsen for buss til stasjon, ligger omtrent
i samme horisontale trase som dagens fv. 109 går i dag.
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Alternativ 6b+1

Grønlifjellet

St. Hansfjellet
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St. Croix

ICP-16-F-11071_01A
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parken
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Perspektivene til høyre viser hvordan området mellom Veumveien og stasjonsområdet på Grønli kan bli seende ut. Områder som er
vist med lys brun farge er områder mellom ny veg og bane som berøres i anleggsfasen. Disse vurderes som fremtidige utviklings
områder i tråd med kommunens ønsker for utvikling av området. Tekniske tegninger viser det som inngår i veg- og banetiltaket (på
neste side). Her vises disse arealene som midlertidig istandsatt (inntil arealene utvikles i tråd med kommunens arealplan). Snittet
over viser hvordan stasjonen ligger i terrenget, tatt på tvers av plattformområdet (der det ikke er lokk).
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GRØNLI - FREDRIKSTAD STASJON
Alternativ 6b+1

Tegnforklaring

Utsnitt fra ICP-16-O-11002_01A

Merknader

Plantegning viser hvordan stasjonsområdet på Grønli kan bli med banealternativ 6b og vegalternativ 1. Snittet over viser stasjonsområdet, kollektivgata og rv. 110. Snittlinjen ligger parallelt med sporet fra St.Hansfjellet til Grønlifjellet.
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GRØNLI - FREDRIKSTAD STASJON

rv.110

Dobbeltspor

fv.109

Brattli
parken
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Fredrikstad stasjon planlegges med adkomst fra reisetorg ved
kollektivgaten og fra Glemmengata i vest. Stasjonen utvikles med et
moderne servicetilbud til de reisende og busstopp, sykkelparkering,
av- og påstigning (kiss & ride), taxi og kortidsparkering i umiddelbar
nærhet. Spor og plattformer ligger under framtidig bakkenivå.
Kollektivgata- hovedforbindelsen for buss til stasjon, ligger omtrent
i samme horisontale trase som dagens fv. 109 går i dag.

fv.1

09

Alternativ 6b+2

Grønlifjellet

St. Hansfjellet

I både vegalternativ 2 og 3 følger rv. 110 banen parallelt som i
dag med tunnel gjennom St. Hansfjellet. Vegalternativ 2 ligger
lavere i terrenget enn alternativ 3 og fjelltunnelen forlenges
med lokk forbi stasjonsområdet. Kollektivgata med busstopp og
stasjonsfunksjoner ligger oppå lokket.
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ICP-16-F-11081_01A

St. Croix

Perspektivene til høyre viser hvordan området mellom Veumveien og stasjonsområdet på Grønli kan bli seende ut. Områder som er
vist med lys brun farge er områder mellom ny veg og bane som berøres i anleggsfasen. Disse vurderes som fremtidige utviklings
områder i tråd med kommunens ønsker for utvikling av området. Tekniske tegninger viser det som inngår i veg- og banetiltaket (på
neste side). Her vises disse arealene som midlertidig istandsatt (inntil arealene utvikles i tråd med kommunens arealplan). Snittet
over viser hvordan stasjonen ligger i terrenget, tatt på tvers av plattformområdet (der det ikke er lokk).
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GRØNLI - FREDRIKSTAD STASJON
Alternativ 6b+2

Tegnforklaring

Utsnitt fra ICP-16-O-11021_01A

Merknader

Plantegning viser hvordan stasjonsområdet på Grønli kan bli med banealternativ 6b og vegalternativ 2. Snittet over viser stasjonsområdet, kollektivgata og rv. 110. Snittlinjen ligger parallelt med sporet fra St.Hansfjellet til Grønlifjellet.
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GRØNLI - FREDRIKSTAD STASJON

Dobbeltspor

fv.109

Brattli
parken

Kolle
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Fredrikstad stasjon planlegges med adkomst fra reisetorg ved
kollektivgaten og fra Glemmengata i vest. Stasjonen utvikles med et
moderne servicetilbud til de reisende og busstopp, sykkelparkering,
av- og påstigning (kiss & ride), taxi og kortidsparkering i umiddelbar
nærhet. Spor og plattformer ligger under framtidig bakkenivå.
Kollektivgata- hovedforbindelsen for buss til stasjon, ligger omtrent
i samme horisontale trase som dagens fv. 109 går i dag.
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Alternativ 6b+3

Grønlifjellet

rv.110

I både vegalternativ 2 og 3 følger rv. 110 banen parallelt som
i dag med tunnel gjennom St. Hansfjellet. Vegalternativ 3
ligger høyere i terrenget enn alternativ 2 og tunnelstrekningen
gjennom St. Hansfjellet er kortere. Vegen kommer opp i dagen
øst for kollektivgata og går i åpen trasé langs mesteparten av
stasjonsområdet. Rv. 110 og kollektivgata krysser i plan.

St. Hansfjellet

rv
.11

0

ICP-16-F-11091_01A

St. Croix

Perspektivene til høyre viser hvordan området mellom Veumveien og stasjonsområdet på Grønli kan bli seende ut. Områder som er
vist med lys brun farge er områder mellom ny veg og bane som berøres i anleggsfasen. Disse vurderes som fremtidige utviklings
områder i tråd med kommunens ønsker for utvikling av området. Tekniske tegninger viser det som inngår i veg- og banetiltaket (på
neste side). Her vises disse arealene som midlertidig istandsatt (inntil arealene utvikles i tråd med kommunens arealplan). Snittet
over viser hvordan stasjonen ligger i terrenget, tatt på tvers av plattformområdet (der det ikke er lokk).

SIDE 18 AV 26

ILLUSTRASJONSHEFTE SEUT-ROLVSØY

GRØNLI - FREDRIKSTAD STASJON
Alternativ 6b+3

Tegnforklaring

Utsnitt fra ICP-16-O-11031_01A

Merknader

Plantegning viser hvordan stasjonsområdet på Grønli kan bli med banealternativ 6b og vegalternativ 2. Snittet over viser stasjonsområdet, kollektivgata og rv. 110. Snittlinjen ligger parallelt med sporet fra St.Hansfjellet til Grønlifjellet.

ILLUSTRASJONSHEFTE SEUT-ROLVSØY

SIDE 19 AV 26

GRØNLI - ST.CROIX
Kun veg

Mellom Grønli og St. Croix er rv.110 utvidet i dagens banetrase. Det
legges opp til tosidig gang-/sykkelveg på strekningen.
Ved St.Croix-krysset er det sett på ulike varianter for å sikre trygge
kryssinger for gående og syklende. Hovedprinsippet er å skille myke
trafikanter og kjørende. Det er to kryssvarianter for myke trafikanter;
i undergang under rundkjøring eller på bru over rundkjøring.
Variantene er uavhengig av alternativ.

Perspektivene over vises variantene av rundkjøringen på St.Croix med gang-/sykkelkryssing over og under. Til venstre vises
oversiktsperspektiv av strekningen mellom Brochs gate og St.Croix.

SIDE 20 AV 26

ILLUSTRASJONSHEFTE SEUT-ROLVSØY

GRØNLI- ST.CROIX
Kun veg

ca 80 m

Dammyr

Utsnitt fra ICP-16-F-11211_00A

Apenesfjellet

Snittet over viser området ved Dammyr der ny rv. 110 ligger i dagens jernbanetrasé.

Utsnitt fra ICP-16-O-11032_01A

Utsnitt fra ICP-16-O-11042_01A

Tegnforklaring

Plantegningene over viser utvidet rv. 110 mellom Grønli og St.Croix. Vegløsning er lik for alle alternativer fra rundkjøringen ved Brochsgate frem til St.Croix-krysset med to alternativuavhengige varianter av gang-/sykkelkryssing ved St.Croix. Tegningen til venstre viser
varianten med gang-/sykkelkryssing på bru over rundkjøring, mens tegning til høyre viser kryssing i undergang under rundkjøring.

ILLUSTRASJONSHEFTE SEUT-ROLVSØY

SIDE 21 AV 26

KIÆRÅSEN-ROLVSØY
Alternativ 2A- gjennom Lisleby

Alternativ 2a går i fjelltunnel gjennom Kiæråsen, krysser Lislebyveien
og kommer ut av tunnelen nord for eksisterende jernbane omtrent
ved Idrettsveien. I dette området ligger den nye jernbanelinja
under dagens terreng. Mellom Sanengveien og Sæthersvei og til
tunnelpåhugget er det betongtunnel. Videre nordover stiger jern
banelinja gradvis og ligger i nivå med dagens terreng omtrent der den
krysser eksisterende jernbanespor ved gamle Lisleby stasjon. Der jern
banelinja er nedsenket i terrenget er det støttemurer på begge sider.
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Videre nordover ligger den nye jernbanelinja langs østsiden
av eksisterende jernbane, og krysser på bru over Råbekken og
Evjebekkveien slik som i dag. Ved Hauge krysses eksisterende
jernbane igjen, før sporet går parallelt på vestsiden av eksisterende
jernbane fram til Rolvsøy godsterminal.
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Perspektivet viser området ved Lisleby hvor jernbanen kommer ut av tunnelen. Perspektivet er tatt mot sentrum/Kiæråsen og viser

Hauge

omlegging av Lislebyveien over jernbanen.
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Perspektivet øverst viser området ved Lisleby der alternativ 2a kommer ut av tunnelen. Perspektivet under viser jernbanen på bru
over Evjebekkveien. Ved Hauge krysses eksisterende jernbane før den går parallelt med dagens jernbane fram til Rolvsøy.

SIDE 22 AV 26

ILLUSTRASJONSHEFTE SEUT-ROLVSØY

KIÆRÅSEN-ROLVSØY
Alternativ 2A- gjennom Lisleby

Merknader

Utsnitt fra ICP-16-O-11051_01A

Utsnitt fra ICP-16-O-11051_01A

Tegnforklaring

Plantegningen viser jernbanen der den kommer ut i dagen på Lisleby fra tunnel under Kiæråsen. Lislebyveien legges om over betongportalen for jernbanetunnelen. Vegen heves rundt 4 meter over eksisterende terreng, og det gjøres tilpasninger til omkringliggende
terreng. Ved «Snippen» planlegges det gang- og sykkelkulvert under jernbanen med ramper langs Dr. Opsandsvei og Stasjonsveien. Blå strek viser dagens jernbanespor. Snittet over viser banen med tosidige murer og omlagt Lislebyveg nord for tunnelåpning.

ILLUSTRASJONSHEFTE SEUT-ROLVSØY

SIDE 23 AV 26

KIÆRÅSEN-ROLVSØY
Alternativ 4A- tunnel under Gamle Glemmen kirke

Gamle
Glemmen
kirke

Alternativ 4a går i lang fjelltunnel gjennom Kiæråsen og kommer ut
av tunnelen rett nord for Lislebyveien ved Gamle Glemmen kirke.
Det er fjelltunnel gjennom Kiæråsen, kombinert med betongtunnel
en kort strekning fram til tunnelpåhugget. Jernbanelinja ligger
under eksisterende terrengnivå der den kommer ut av tunnelen og
stiger gradvis til nivå med dagens terreng omtrent ved Smørbøtta
veien. Der jernbanelinja er nedsenket i terrenget er det støttemurer
på begge sider.
Omtrent fra Glemmen gård går jernbanen på en lang viadukt/bru
over Råbekken og Evjebekkveien og videre langs Dikeveien. Rett sør
for Svaneveien dreier jernbanelinja østover, krysser over Svaneveien
og går inn på eksisterende jernbanelinje omtrent ved Hans Nielsens
Hauges vei. Lengde på bru/viadukt blir i overkant av 900 meter.

Råbekken
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fv. 109

Perspektivet øverst viser hvor jernbanen kommer ut av tunnel ved Gamle Glemmen kirke. På perspektivet under vises den over
900 meter lange viadukten som krysser Råbekken og Evjebekkveien. Ny fv. 109 er et annet prosjekt i regi av Statens vegvesen.

SIDE 24 AV 26

ILLUSTRASJONSHEFTE SEUT-ROLVSØY

KIÆRÅSEN-ROLVSØY
Alternativ 4A- tunnel under Gamle Glemmen kirke

Merknader

Utsnitt fra ICP-16-O-11061_01A

Utsnitt fra ICP-16-O-11311_01A

Tegnforklaring

Plantegningen viser jernbanen der den kommer ut i dagen nord for Gamle Glammen kirke frem til Hans Nielsen Hauges vei. Lislebyveien legges om over betongportalen for jernbanetunnelen. Vegen heves rundt 2 meter over eksisterende terreng. Fra Glemmen gård
ligger alternativet på lang viadukt over Råbekken og Dikeveien som legges over en rundt 400 meter lang strekning . Blå strek er dagens jernbanespor. Snittet over viser banen på viadukt over Evjebekkveien. Ny undergang under Hans Nielsen Hauges vei bryter
adkomst til Fjellbuveien og ny forbindelse må etableres. Én mulig løsning er via Rypeveien/Småskauen som vist i tegning.

ILLUSTRASJONSHEFTE SEUT-ROLVSØY

SIDE 25 AV 26
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