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Forord
Jernbaneverket ønsker å fastsette trasé for nytt dobbeltspor fra Kleberget i Moss og sørover gjennom
Rygge kommune, frem til den utbygde dobbeltsporparsellen på Såstad. Fastsetting av trasé skjer
gjennom kommunedelplan, som vil være et grunnlag for etterfølgende detalj- og reguleringsplaner i
respektive kommuner.
Tiltaket er utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger. Det er derfor fastsatt et
planprogram som redegjør for hvilke problemstillinger planarbeidet skal omfatte, og hvordan
planprosessen skal gjennomføres. På bakgrunn av planprogrammet utarbeides kommunedelplan, og i
tilknytning til denne planen utarbeides det konsekvensutredning i henhold til kravene i forskrift om
konsekvensutredninger
Foreliggende rapport er planbeskrivelse med konsekvensutredning. Denne sammenstiller alle de ulike
delutredningene i prosjektet.
Arbeidet med prosjektet har blitt styrt av Jernbaneverket Utbygging ved Helge Heyerdahl Larsen. Til å
bistå i arbeidet har Jernbaneverket engasjert Multiconsult AS med Wibeke Norris som oppdragsleder.
Gunnar Bratheim har vært disiplinleder for kommunedelplan og konsekvensutredning.
Konsekvensutredning og kommunedelplan er tilgjengelig for gjennomsyn på Rygge kommune sine
nettsider www.rygge.kommune.no, Moss kommune sine nettsider www.moss.kommune.no, og
Jernbaneverket sine nettsider www.jbv.no. Dokumentene ligger også til gjennomsyn på servicesenteret
på Rådhuset i Rygge, på Rygge bibliotek og på Moss rådhus. Ansvarlig saksbehandler i Rygge
kommune er Anne-Grete Trevor tlf 69 26 44 54, i Moss kommune Terje Pettersen, tlf 69 24 80 00.

Spørsmål til rapporten kan rettes til:
Jernbaneverket Utbygging
v/ Helge Heyerdahl Larsen
Tlf. 48 12 28 28
email: Helge.Heyerdahl.Larsen@jbv.no

Jernbaneverket
Desember 2011
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0 Sammendrag
0.1

Kapasitetsmål
• Det skal kunne tilbys halvtimesfrekvens i
stive ruter på mellom Oslo og Fredrikstad i
førsteomgang og deretter til Halden.
• Banen skal kunne avvikle en tredobling av
dagens godsvolum mellom Oslo og
utlandet.

Bakgrunn og prosess

I handlingsprogrammet til Jernbaneverket 20102019
ligger
dobbeltsporparsellen
Moss/
Kleberget–Såstad på Østfoldbanen inne med
1040 mill. kr. i perioden 2014-2019. Handlingsprogrammet er en oppfølging av St.meld.nr. 16
(2008-2009) Nasjonal transportplan 2010-2019.

Sikkerhetsmål
Det etablerte sikkerhetsnivå for
transport i Norge skal opprettholdes.

Dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad har en lang
planhistorie. Det har vært gjennomført flere
planprosesser, både i regi av NSB og JBV, som
inkluderer den nordre strekningen. For
strekningen mellom Sandbukta og Moss
foreligger det godkjent hovedplan (2009), men
for den søndre strekningen mellom Kleberget og
Såstad foreligger det pr. i dag ingen godkjent
hovedplan eller arealplan.

Alle endringer skal sikre en utvikling i positiv
retning.
Punktlighet
Målet om oppetid i prosent er følgende:
• 2013 - 99,2 %
• 2019 - 99,3 %

For parsellen Moss/Kleberget–Såstad skal det nå
utarbeides hovedplan og kommunedelplan med
konsekvensutredning (KU) for å få en avklaring
for traséføringen for nytt dobbeltspor. For de
alternativene som utredes skal det også vurderes
område for driftsbanegård for lokaltog sør for
Moss.

Mål om regularitet:
• 2013 - 99,0 %
• 2019 - 99,2 %

0.1.2 Mål for planleggingen
Målet for planleggingen er å få traséavklaring
for dobbeltsporet fra Moss stasjon og gjennom
Rygge kommune. Kommunedelplanene skal
være et grunnlag for etterfølgende detalj- og
reguleringsplaner.

0.1.1 Mål for tiltaket
Prosjektet er i samsvar med de strategier
fokusområder
som
er
styrende
Jernbaneverket under konkurransekraft
samfunnsnytte, samt sikkerhet, punktlighet
informasjon (1).

og
for
og
og

Effektmål
Prosjektet skal understøtte Jernbaneverkets
strategier for utvikling av banenettet som
beskrevet i Jernbaneverkets stamnettutredning
”Mer på skinner frem mot 2040” (2).
Stamnettsutredningen vil revideres i forbindelse
med rullering av NTP. I stamnettutredningen
ligger Østfoldbanen inne med følgende
effektmål:

0.2

Tiltaksbeskrivelse, nytt
dobbeltspor

0.2.1

Krav og utforming

Sporgeometri
Generelt er det et mål å øke hastigheten sør for
Moss fra dagens 100-130 km/h til minst 200
km/h.
Sporgeometrien er dimensjonert i henhold til
Jernbaneverkets Tekniske regelverk (3).

Kjøretidsmål
• Kjøretiden Oslo-Fredrikstad skal reduseres
fra dagens 1:05 til 45 minutter.
• Kjøretiden Oslo-Halden skal reduseres fra
dagens 1:42 til under 1:10.
• Godstogenes framføringstid skal være under
teoretisk kjøretid + 20 %.

Konsekvensutredning Kleberget-Såstad

jernbane-

Normkrav for 200 km/h er en minsteradius på
2400 m. Dette er ikke oppnåelig for linjen i
dagen langs fjorden, men videre sørover.
Horisontalkurvaturen søkes optimalisert med
færre kurver og større radier. Ved Moss stasjon
er det rimelig å anta at de fleste passasjertog
stopper. Ved gjennomkjøring uten stopp er det
forutsatt passeringshastighet 130 km/h.
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Kleberget. Et forbikjøringsspor er planlagt på
Moss stasjon, sporet tilkobles dobbeltsporet inne
i tunnelen, slik at det blir 3 spor ca. 100 m inn i
tunnelen. Eksisterende spor beholdes et stykke
langs fjorden i forbindelse med havneområdet
Videre sør for tunnelen følger traseen dagens
jernbane først gjennom et boligområde, videre
på dyrket mark. Total lengde for daglinjen er
6 730 meter.

Minste sporavstand på rettlinje og i kurver er
normalt 4,7 m. Der nytt spor legges inntil
eksisterende spor er det behov for en økning av
sporavstanden slik at eksisterende spor kan ligge
mens eksisterende spor bygges. På slike partier
er det forutsatt en minsteavstand på 5,4 m for å
gi en anleggsmessig enklere løsning.
Krav til vertikalkurvatur er en største bestemmende stigning på 12,5 ‰ (gjennomsnittlig
stigning over 1 km) for 200 km/h.

På den første delen av strekningen fra den nye
Moss stasjon frem til Carlberg gård blir
hastigheten 130 km/h, videre oppfyller
sporgeometrien kravet på minste kurveradius på
2 400 m og hastigheten blir da 200 km/h frem til
Rygge.

Tunneler
Tunneler på parsellen er planlagt som ettløpstunnel med dobbeltspor. For lange tunneler, som
Carlbergalternativet,
er
det
krav
om
rømmingsveier for hver 1000 m hovedtunnel.
Det er derfor planlagt to tverrslag/ evakueringstunneler. Disse er vist i kart i figur 0-2.

Største stigning på strekningen blir 10 ‰ og det
gjelder daglinjealternativets første 2 km.
Daglinjealternativet medfører innløsning av fem
boenheter. To ved nordre portal på Kleberget
tunnel, to ved søndre portal for Kleberget tunnel,
og en bolig ved Carlberg.

Sporets oppbygging
Tykkelsen på ballasten skal være minimum 750
mm opp fra formasjonsplanet. Det skal være en
fri profilbredde for formasjonsplanet fra spor
midt til ytterkant formasjonsplan på 3,5 meter.

Carlbergalternativet
Traseen for Carlbergalternativet går fra den
planlagte nye Moss stasjon rett sørover inn i
fjellet i en ca. 2 270 m lang tunnel. Det blir tre
spor inn i tunnelen fra nord fordi
forbikjøringsspor for godstog avsluttes ca. 100
meter inne i tunnelen. Eksisterende spor
beholdes et stykke langs fjorden i forbindelse
med havneområdet.

Vei- og fotgjengerkryssinger
Ved dobbeltspor er det krav til planfrie
kryssinger både for kryssende veier og gang- og
sykkelvei. Løsninger for offentlig vei skal
utformes i tråd med Statens vegvesens
vegnormaler.
Nye kryssinger og stenging/omlegging
eksisterende er vist i figur 0-2.

av

Der sporet kommer ut av tunnelen (like nord for
Carlberg gård), går Carlbergalternativet videre i
sørøstlig retning og krysser Larkollveien, ca. 150
m nord for Dilling stasjon. Alternativet ligger
her på dyrket mark. Ca. 500 m øst for Dilling
stasjon krysses eksisterende bane og den nye
traseen ligger videre på sørsiden av eksisterende
spor frem til tilknytningen til eksisterende
dobbeltspor. Totallengde for Carlbergalternativet
er 6 130 meter.

Driftsveier
For tilsyn og vedlikehold av linjen er det
ønskelig med atkomst til denne for
Jernbaneverkets personell. Ved daglinje søkes
dette løst ved driftsveier langs linjen eller ved å
benytte annet veinett (jordbruksveier eller
offentlig veinett). Løsninger for dette er vist i
figur 0-2.

0.2.2

Sporgeometrien
for
Carlbergalternativet
oppfyller kravet for 200 km/h, med unntak av ca.
500 m ut fra Moss stasjon, der en kurveradie på
1 200 m begrenser hastigheten til 140 km/h.

Alternativer

Alternativ 0
Alternativ 0 er referansealternativet som man
sammenligner utbyggingsalternativene med.
Alternativ 0 er dagens jernbane uten andre tiltak
enn det som er vedtatt bygget eller lovpålagt.

Den største stigningen blir på 12,5 ‰, den ligger
stort sett i tunnelen og er ca. 2 km lang.
Carlbergalternativet medfører innløsning av to
boenheter, begge ved nordre portal på Kleberget
tunnel.

Daglinjealternativet
Traseen for det nye dobbelsporet starter i
planlagt nytt spor ved ny Moss stasjon og går
direkte inn i en 580 m lang tunnel gjennom

Konsekvensutredning Kleberget-Såstad
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Figur 0-1: Alternativer for nytt dobbeltspor som utredes
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0.2.3

Carlbergalternativet
Sør for tunnelpåhugget ved Carlberg er det på et
parti mer enn 20 m til fjell. Her antas morenemasser, og middels fast til fast leire. Deretter blir
det mindre dybder til fjell, på det minste rundt 2
– 3 m, før dybdene til fjell øker videre mot syd
og det antas generelt store partier med bløt
kvikkleire.
Ved tunnelpåhugget på Carlberg blir det etablert
en løsmassetunnel før fjellet kommer opp og
traseen blir liggende i fjellskjæring. Utgravingen
på rundt 20 m dybde må sikres med en kraftig
sikringskonstruksjon.
Videre mot syd krever kryssinger og
underganger generelt stabiliserende tiltak i form
av grunnforsterkning som stedvis kombineres
med sikring med avstivet stålspunt. Arbeidene
vil hovedsakelig bli utført i til dels stor avstand
fra eksiterende spor slik at konsekvenser ved
eventuelle bevegelser i løsmassene blir betydelig
mindre enn for daglinjealternativet.

Støytiltak

Daglinjealternativet
Det legges opp til tosidig støyskjerming fra
Kleberget tunnel og sørover, til ny kryssing av
fv. 314 Dyreveien ved Carlberg. Traseen går her
gjennom boligbebyggelse, totalt ca. 1.9 km. Det
må også etableres tosidig støyskjerm ved Dilling
i en strekning på 600 meter. Støyskjermene skal
etableres med en høy arkitektonisk kvalitet med
innslag av glass der det er naturlig i forhold til
utsikt, reiseopplevelse og visuell barriere. Det
blir også behov for lokal skjerming av uteplass
og fasadetiltak for en del boliger. Fasadetiltak
kan for eksempel være utskifting av vinduer, nye
ventiler og tilleggsisolering av vegger og tak.
Lokale skjermer kan for eksempel være
glasskjerming på terrassen, innglassing av
veranda. Det er antatt at om lag 40 eneboliger og
en boligblokk må ha lokale støytiltak.
Carlbergalternativet
Det legges opp til tosidig støyskjerming
gjennom Dillingområdet i en strekning på 1050
meter. Det blir også behov for lokal skjerming
av uteplass og fasadetiltak for en del boliger. Det
er antatt at om lag 20 eneboliger må ha lokale
støytiltak.

0.2.4

0.2.5

Etappevis utbygging vurderes for hele parsellen
Sandbukta-Moss-Såstad. For daglinjealternativet
kan denne strekningen bygges i to etapper.
Etappe 1: Sandbukta - Moss (inkl. tunnelen
under Kleberget).

Grunnforhold og geoteknikk

Etappe 2: Festestranda - Såstad.

Daglinjealternativet
Etter tunnel ved Kleberget går traséen i
skråningen ved Festestranda. Her er det på store
partier bløt til middels fast kvikkleire og relativt
bratte skråninger ned mot sjøen. Videre mot syd
antas generelt store partier med bløt kvikkleire.
Stabilitetsberegninger viser at det i området ved
Festestranda er lav sikkerhet mot utglidning i
dagens situasjon. Det er store områder med
kvikkleire, muligens også i sjøen, slik at et lite
initialras kan medføre en stor utglidning som kan
komme opp til jernbanen. På grunn av høye og
til dels bratte skråninger, lav sikkerhet i dagens
situasjon, og store partier med kvikkleire ser vi
ingen realistiske tiltak for å sikre området. Det
gunstigste vil være en motfylling som da må
starte ute i sjøen. En nærmere vurdering krever
omfattende grunnundersøkelser på land og på
sjøen.
Videre mot syd krever kryssinger og
underganger generelt stabiliserende tiltak i form
av grunnforsterkning som stedvis kombineres
med sikring med avstivet stålspunt. Kvikkleire
og nærhet til jernbanen gjør at bevegelser i
massene kan få store konsekvenser.

Konsekvensutredning Kleberget-Såstad

Etappevis utbygging

For Carlbergalternativet er det mest hensiktsmessig at stekningen Sandbukta - Moss - Såstad
bygges i en etappe. Bygging i to etapper er
mulig, men forutsetter bygging av midlertidige
koblinger ved Moss stasjon.

0.2.6

Anleggskostnader

Anleggskostnader for de to alternativene er vist i
tabell 0-1. Forventet kostnad er om lag to hundre
mill. kr høyere for daglinjealternativet enn
Carlbergalternativet.
Tabell 0-1: Oppsummering av analyseresultater
for Carlberg og daglinjealternativet.
Kostnadstall i mill. kr (2011-prisnivå)
DAGLINJEALT.

Grunnkalkyle
Forventet kostnad
(P50)
Kostnadsramme
(P85)
Standardavvik
Standardavvik (%)

CARLBERGALT.

1251
1853

1391
1653

2206

1976

346
19%

317
19%

For daglinjealternativet er ikke tiltak for stabilisering av grunn ved Festestranda inkludert. På
nåværende detaljeringsnivå er det uklart hvilke
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Figur 0-2: Oversikt over driftsveier, rømningstunneler og kryssingspunkter
tiltak som er egnet og omfanget av disse. Det er
derfor stor usikkerhet knyttet til kostnadene for
disse tiltakene. I analysen er dette derfor blitt
behandlet som en økt usikkerhet ved dette
alternativet

Konsekvensutredning Kleberget-Såstad
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0.3

Tiltaksbeskrivelse
driftsbanegård

0.3.1

Krav og utforming

servicebygg på om lag 300 m2, med vann, avløp,
strøm etc. Funksjoner i bygget vil være
garderober, dusj, kontor, spiserom samt mulighet
for overnatting for ca. 5 personer. Det planlegges
i tillegg et teknisk bygg på 200 m2. Servicebygg
og teknisk bygg skal etableres med høy
arkitektonisk kvalitet. Dette må ivaretas i detaljog reguleringsplanfasen. Det foreslås å utnytte
bygningsmassen, slik at den kan ha effekt både
som støyskjerm og visuell skjerming av
anlegget.

Arealbehov og plassering
Det er utarbeidet en skjematisk plan for
nødvendig areal til driftsbanegård, se figur 3-10.
Driftsbanegårdsanlegget skal dimensjoneres for
hensetting av 24 enkle togsett, hver med lengde
på 110 m.

Det er ikke planlagt vaskeanlegg, men
arealmessig er det plass til å bygge vaskeanlegg
på området. Støyberegninger er gjort uten
vaskeanlegg.

I tillegg skal det anlegges 220 meter driftsspor.
Til dette området må det være kjøreatkomst for
lastebil, og mulig å lagre materiell i en sone på
10 meter langs sporet.

Sikkerhet
Det vil etableres inngjerding med sikkerhetsgjerde
rundt
hele
området.
Området
videoovervåkes og vil være belyst.

H1 har et nedbremsningsspor på 250 meter inn
til driftsbanegården, H3 har et tilsvarende spor
med 130 m lengde.
Samlet vil det være behov for et areal på ca.
65.000 m2.

0.3.2

Sporavstand
Det er planlagt med sporavstand på vekselvis 4,7
m og 7 m. Annenhver sporavstand i hensettingsanlegget bør være 7 m for å tilrettelegge for
vedlikehold/service, gi plass til driftsveier og for
utrustning tilknyttet togdrift og vedlikehold. Det
anlegges serviceplattformer der vedlikeholdsarbeider utføres.

Alternativer

Følgende konsept vurderes i hovedplanen:
• H1: Driftsbanegård sør for Rygge stasjon,
mellom stasjonen og kommunegrensen til
Råde, lokalisert på vestsiden av
eksisterende spor.
• H3: Driftsbanegård mellom Såstad og
Rygge stasjon med lokalisering på vestsiden
av eksisterende spor.

Stigning
Teknisk regelverk krever at hensettingspor har et
maksimalt fall på 2‰. Det anbefales 0‰.

Driftsbanegård sør for Rygge muliggjør vending
av tog på Rygge. Ingen av konseptene innebærer
vending inne på Rygge stasjon, da tiltak på
Rygge stasjon ikke er en del av prosjektet.
Vending kan imidlertid skje på hensettingsområdet.

Nødvendig infrastruktur
Vei og parkering
Driftsbanegården må ha veiatkomst og parkering
for 30 biler.
Bygninger
I tilknytning til driftsbanegård må det etableres

Figur 0-3: Skjematisk plan for driftsbanegård.

Konsekvensutredning Kleberget-Såstad
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Figur 0-4: Alternativer for driftsbanegård

Konsekvensutredning Kleberget-Såstad
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0.4

0.4.2 Prissatte konsekvenser

Samfunnsøkonomisk
analyse

Tabell 0-2 viser nåverdi for hvert prissatt konsekvenstema slik de fremkommer av virkningsberegningene.

0.4.1 Metode

Tabellen viser samfunnsøkonomisk nåverdi for
en periode på 25 år, forutsatt en
kalkulasjonsrente på 4,5 %. Positive tall viser
fordeler og negative tall viser ulemper for
samfunnet. Investering, økte kostnader til
vedlikehold og drift med mer (kostnader som
belaster offentlige budsjett) vises derfor som

Oversikt
Statens vegvesens metodikk for konsekvensanalyser, slik den er beskrevet i håndbok 140, er
lagt til grunn for konsekvensutredningen av nytt
dobbeltspor Kleberget-Såstad. Den samfunnsøkonomiske analysen deles i prissatte og ikkeprissatte konsekvenser, og er en systematisk
avveining av relevante fordeler mot ulemper.
Målet er å velge løsninger der de samlede
fordelene overstiger ulempene. I tillegg kommer
vurdering av lokale og regionale virkninger og
måloppnåelse i forhold til behovet som skal
dekkes.

Tabell 0-2: Endringer i analyseperioden.
Positive tall betyr forbedring. Tallene er
nåverdi i 2014, oppgitt i mill. 2010-kr
AKTØR KOMPONENTER

Operatørnytte

Trafikantnytte

Alternativ 0
Konsekvensene av et prosjekt måles ved å
sammenligne forventet tilstand etter at prosjektet
er gjennomført mot forventet tilstand uten
gjennomføring av prosjektet. Alle alternativer
måles derfor i forhold til et ”alternativ 0”
(referanse/sammenligningsalternativet). Beskrivelsen av alternativ 0 tar utgangspunkt i dagens
situasjon, og omfatter i tillegg forventede
endringer uten prosjektet i analyseperioden. 0alternativet innbærer i korte trekk at dagens
jernbane beholdes uten større endringer.

Offentlig nytte

Prissatte konsekvenser
Prissatte konsekvenser beregnes med en årlig
kostnad eller nytte, som det beregnes nåverdi av
for hele levetiden. Nåverdi er et uttrykk for
dagens verdi av summen av framtidige
virkninger (nytte og kostnader).

Samfunnet forøvrig

Alle prissatte konsekvenser ved en utbygging
blir her sammenlignet med alternativ 0.
Kalkulasjonsrenten er 4,5 %.

Ikke-prissatte konsekvenser
De ikke-prissatte konsekvensene er vurdert ved
at enhetlige områder gis en verdi på skalaen
liten-middels-stor verdi og omfanget av
forventede virkninger av tiltaket på skalaen fra
stort negativt til stort positivt omfang.
Kombinasjonen av verdi og omfang gir så
konsekvens. Konsekvensen angis på en ni-delt
skala fra meget stor positiv konsekvens (+ + + +)
til meget stor negativ konsekvens (– – – –).

Konsekvensutredning Kleberget-Såstad

Persontog
referansetrafikk
Persontog nyskapt
og overført trafikk
Godskunder
SUM
Persontog
markedsinntekter
Persontog offentlig
kjøp
Persontog,
kostnader
Godstog, netto
operatørnytte
Andre berørte
operatører
SUM
Infrastrukturavgifter
Drifts- og vedlikeholdskostnader,
infrastruktur
Offentlig kjøp av
transporttjenester
Andre virkninger på
offentlige budsjetter
SUM
Reduserte
ulykkeskostnader
Reduserte
støykostnader
Reduksjon i lokale
utslipp
Reduksjon i utslipp
av klimagasser
Helsegevinst,
overført biltrafikk
SUM
Restverdi
Skattefinansieringskostnader
Brutto nåverdi
Investeringskostnader
Netto nåverdi
(NNV)
Netto nytte pr
budsjettkrone
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197,0

217,8

109,4

118,6

182,3

183,1

488,7

519,5

320,9

320,9

-13,2

-16,9

-307,7

-304,0

0

0

0

0

0

0

-72,0

-73,9

7,7

7,9

40,2

42,8

0

0

-24,1

-23,3

137,2

142,2

157,5

158,8

15,2

15,5

44,0

45,0

34,3

37,0

388,2
127,0

398,6
116,9

-254,5

-221,5

725,4

790,1

-1248,7

-1084,8

-523,3

-294,7

-0,41

-0,27
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Netto nåverdi

2000

Investeringskostnader
Skattef inansieringskostnader

1500

Restverdi
Helsegevinst, overf ørt biltraf ikk

Nåverdi 2014 i mill kr (2010)

1000

Reduksjon i utslipp av klimagasser
Reduksjon i lokale utslipp

500

Reduserte støykostnader
Reduserte ulykkeskostnader
Andre virkninger på of f entlige budsjetter

0
Daglinjealt

Netto nytte

Carlbergalt

Netto nytte

Of f entlig kjøp av transporttjenester
Drif ts- og vedlikeholdskostnader, inf rastruktur

-500

Inf rastrukturavgifter
Andre berørte operatører

-1000

Godstog, netto operatørnytte
Persontog, kostnader

-1500

Persontog of fentlig kjøp
Persontog markedsinntekter
Godskunder

-2000

Persontog nyskapt og overf ørt traf ikk
Persontog ref eransetrafikk

-2500

Figur 0-5: Grafisk framstilling av nytte- og kostnadskomponenter og netto nytte for de to alternativene.
Tallene er nåverdi i 2014, oppgitt i mill. 2010-kr
kjøp av transporttjenester bidrar drar i motsatt
retning, og bidrar til at de netto utslagene på
offentlig nytte blir små.

negative tall i tabellen.
Netto nytte viser nåverdi av nytten av et tiltak
minus nåverdi av alle kostnadene ved tiltaket.
Netto nytte viser hva samfunnet får igjen målt i
kroner når kostnadene ved å gjennomføre tiltaket
er fratrukket nytten.

Investeringskostnadene, målt som nåverdien av
differansen mellom utbyggingsalternativene og
referansealternativet er henholdsvis 1249 og
1085 mill. kr for daglinjealternativet og
Carlbergalternativet. For begge alternativene er
dette betydelig over nåverdien av de andre
konsekvensene. Netto nytte av prosjektet er
derfor klart negativ; henholdsvis - 523 og - 295
mill. kr for daglinjen og Carlbergalternativet.

Netto nytte pr. budsjettkrone viser i kroner hvor
mye samfunnet netto får igjen pr. krone bevilget
over offentlig budsjett. Størrelsen brukes kun når
den er større enn null. Når prosjektet ikke er
lønnsomt,
brukes
netto
nytte
som
sammenligningsgrunnlag da det gjelder å
begrense samfunnets tap.

Beregningene viser at Carlbergalternativet har en
bedre samfunnsøkonomisk lønnsomhet enn
daglinjealternativet, om enn negativ. Dette
skyldes i første rekke lavere investeringskostnader, men også brutto nytte er høyere i
Carlbergalternativet. Dette har sammenheng med
at kjøretidsreduksjonene er litt større i dette
alternativet.

Sammenstilling av resultater
Beregningene indikerer en brutto nytte (summen
av alle nytte- og kostnadselementer før fradrag
for investeringskostnader) på henholdsvis 725 og
790 mill. kr i de to alternativene. De viktigste
nytteelementene er trafikantnytte og nytte for
tredje part.

Usikkerhet og følsomhetsanalyse
Det er betydelig usikkerhet knyttet til en rekke
av forutsetningene for analysene. For å vise
følsomheten for de viktigste forutsetningene, er
det gjennomført følsomhetsanalyser. Analysene
er gjennomført for de parametrene som er av
størst betydning for den samfunnsøkonomiske
lønnsomheten. Analysene er gjennomført med
endring i én parameter av gangen.

Trafikantnytten fordeler seg med ca. 70 prosent
på persontrafikken og 30 prosent på
godstrafikken. Nytten for tredje part reflekterer
reduserte støy-, utslipps-, ulykkes- og helsekostnader ved overføring av trafikk fra vei til
bane. Overføring av godstrafikk fra lastebil til
tog forårsaker en betydelig andel av disse
gevinstene.
Samlet gir prosjektet en negativ nytte for det
offentlige på i overkant av 20 mill. kr,
hovedsakelig som følge av lavere avgiftsinntekter fra biltrafikken. Redusert offentlige

Konsekvensutredning Kleberget-Såstad

Følgende forutsetninger er variert:
• Investeringskostnader (mill. kr.)
• Referansetrafikk
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persontrafikken gir klart mindre utslag på den
samfunnsøkonomiske lønnsomheten. En økning
i referanseetterspørselen med 20 prosent
reduserer den negative nåverdien fra 295 mill. kr
til 243 mill. kr. Først ved en dobling av
referanseetterspørselen blir netto nåverdi lik
null.

• Trafikkvekst
• Kalkulasjonsrente
Samtlige forutsetninger er endret med +/- 20
prosent.
Følsomhetsanalysene er oppsummert. Tabell 5-2
viser hva netto nåverdi (NNV) blir når
parameterverdiene endres. Jo større endring i
NNV, desto mer følsom er parameteren for
usikkerhet. Det er også vist hvor mye
parametrene skal endres for at NNV=0, dvs. før
tiltaket blir lønnsomt/ulønnsomt. Følsomhetsanalysene er gjennomført for daglinjealternativet. Utslagene vil være i samme størrelsesorden for Carlbergalternativet.

Oppfølgende undersøkelser
Fram mot en eventuell investeringsbeslutning vil
prosjektet detaljeres og investeringskostnader og
trafikkforutsetninger vil bli sikrere.

Den samfunnsøkonomiske lønnsomheten er mest
følsom for investeringsnivå, kalkulasjonsrente
og referanseetterspørselen for godstrafikk. En
eventuell reduksjon i investeringene med 20
prosent vil redusere den negative netto nåverdien
til – 83 mill. kr. For å få netto nåverdi i null, må
investeringsnivået reduseres med 25 prosent.
En reduksjon i kalkulasjonsrenten med ett
prosentpoeng reduserer den negative netto nytten
til 145 mill.kr. Ved en kalkulasjonsrente på 2,5
prosent blir netto nåverdi lik null.

Figur 0-6. Illustrasjon av Kleberget tunnel,
søndre påhugg (daglinjealternativet)

Følsomheten for endringer i referanseetterspørselen for godstrafikk har sammenheng
med den sterke kapasitetsoppbyggingen som er
forutsatt. Dersom referanseetterspørselen blir
høyere enn forutsatt, øker nytten knyttet til
bortfall av kapasitetsbeskrankninger vesentlig.
Dersom referanseetterspørselen blir lavere, vil
kapasitetsoppbyggingen gi overkapasitet med
tilhørende høye kostnader. Nivået på
godstrafikken gir også store utslag på nytte for
tredje part.

Figur 0-7. Illustrasjon av Carlberglinjens
tunnelpåhugg ved Carlberg

Realistiske endringer i trafikkforutsetninger for
Tabell 0-3:
Verdier for nettonytte ved variasjon av ulike parametre. Beregninger utført for
daglinjealternativet. Tallene er nåverdi i 2014, oppgitt i mill. 2010-kr
FØLSOMHETSANALYSE

ENDRET FORUTSETNING

NNV VED ENDREDE
FORUTSETNINGER

NØDVENDIG
ENDRING FOR AT
NNV= 0

Investering (mill. kr)

-20%

20%

-506,6

-82,7

-25%

Referanseetterspørsel persontrafikk

-20%

20%

-242,8

-346,6

103%

Trafikkvekst persontrafikk

-20%

20%

-280,2

-309,1

367%

Referanseetterspørsel godstrafikk

-20%

20%

-224,0

--365,4

65%

Trafikkvekst godstrafikk

-20%

20%

0,0

0,0

0%

Kalkulasjonsrente

5,5%

3,5%

-395,7

-144,5

2,5%
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Reiseopplevelse for Carlbergalternativet blir
vurdert til å være mindre god sammenlignet med
alternativ 0.

0.4.3 Ikke-prissatte konsekvenser nytt
dobbeltspor
Landskapsbilde

Samlet sett vurderes alternativet å ha liten
negativ konsekvens (–).

Daglinjealternativet
Daglinjealternativet har betydelige negative
konsekvenser for landskapsbilde. Det er de nye
planfrie krysningspunktene og de nye påhuggsområdene langs baneanlegget, som får de største
negative konsekvensene. De mest omfattende
krysningspunktene langs daglinjen er på Feste,
Carlberg og Dilling. Her er det flere steder svært
trangt, og resultatet blir høye støttemurer og
dårlig terrengtilpasning.

Nærmiljø og friluftsliv
Daglinjealternativet
Daglinjealternativet har betydelige negative
konsekvenser for nærmiljø og friluftsliv på den
nordre delen av banestrekningen, fra tunnelmunningen på sørsiden av Kleberget til Feste.
Her vil utvidelsen av banekorridoren kreve
arealer og øke barrierevirkningen i boligområdet
og langs friområdet på Festestranda. Antall
støyutsatte boliger vil øke vesentlig.

Området videre langs Værlevangen til Feste er
smalt og langstrakt med bebyggelse helt inntil
sporet på begge sider. Her er det for liten plass
til å kunne oppnå en god terrengtilpasning.

Fra Feste til Såstad er konsekvensen små i
forhold til alternativ 0.

Tiltaket krever også støyskjermingstiltak på
store deler av strekningen og støyskjermene er
beregnet til å måtte være ca. 3 meter høye for å
oppnå tilstrekkelig effekt. Krysningspunktene
ligger tett opp til eksisterende bebyggelse, samt
viktige skogsområder og kulturmiljø, noe som
gjør tiltakene veldig presset inn i en eksisterende
situasjon.

Den funksjonelle barriereeffekten endres ikke,
siden tilnærmet alle kryssinger opprettholdes, og
flere får bedre sikkerhet enn i dag.

Reiseopplevelse for daglinjealternativet blir
vurdert til å være god sammenlignet med
alternativ 0.

Samlets sett vurderes alternativet å ha liten til
middels negativ konsekvens.

Ved Carlberg vil alternativet gi noe inngrep inn
mot Carlbergskogen i forbindelse med ny
undergang, og sammenhengen mellom Carlbergskogen og Bogslunden vil svekkes noe.

Carlbergalternativet
Carlbergalternativet gir god avlastning av
området fra Kleberget til Carlberg i forhold til
støy og barriereeffekter fra dagens bane.
Boligområdene over tunnelen kan få noe
strukturlyd fra tunnel både i anleggs- og
driftsfase, men det er forutsatt tiltak som gjør at
nivåene i driftsfasen vil være under anbefalte
grenseverdier.

Samlet sett vurderes alternativet å ha stor
negativ konsekvens (– – – ).
Carlbergalternativet
Carlbergalternativet
har
størst
negative
konsekvenser for Carlbergområdet hvor tunnelen
kommer ut i dagen. Det er den lange
forskjæringen før banen treffer terreng, som gir
de største negative konsekvensene for området.
Dette forsterkes ytterligere ved at inngrepet skjer
tett opp til gårdstunet på Carlberg gård samt
innenfor foreslått landskapsvernområde.

Ved Dilling øker miljøbelastningen for deler av
bebyggelsen på grunn av nærføring.
Samlet vurderes alternativet å ha liten til
middels positiv konsekvens.

Videre vil ny omlagt fv. 119 (Larkollveien) i
undergang endre strukturen og karakteren til
Dillingområdet. Grunnet tett bebyggelse i
området er det lite rom for god terrengtilpasning
av anlegget. Det blir også støyskjerming langs
nytt spor gjennom Dillingområdet i en høyde på
ca. 3-3,5 meter.

Naturmiljø
Daglinjealternativet
Daglinjealternativet gir ikke inngrep i ”nye”
områder. Breddeutvidelse gir sammen med
omlegging av lokalveier inngrep langs dagens
linje. Alternativet vil medføre direkte inngrep i
området ved Bogslunden og Carlberg, som har
stor verdi. Eiker i alleen vil måtte fjernes,
naturtypen med storklokke vil bli ødelagt og
barriereeffekten for vilt vil øke. Inngrepene vil
skje på innsiden av dagens spor, slik at Bogs-

Etablering av tunnel gjør at store deler av
eksisterende spor kan fjernes. Dette vil ha særlig
stor positiv effekt på strekningen mellom
Kleberget og Carlberg hvor baneanlegget helt
fjernes fra landskapsbilde.

Konsekvensutredning Kleberget-Såstad

15

JBV Utbygging, desember 2011

SAMMENDRAG

lunden naturreservat ikke skal påvirkes direkte.
Anleggsaktivitet kan imidlertid komme i
berøring med reservatet.

Samlet konsekvens for daglinjealternativet
vurderes som middels til stor negativ
(– –/– – –).

Dobbeltspor med gjerde vil øke barriereeffekten
for hjortevilt vesentlig, men kryssing vil i noen
grad kunne opprettholdes via planskilte
kryssinger.

Carlbergalternativet
Carlbergalternativets viktigste konfliktpunkter
gjelder Dilling stasjonsby og endring av
strukturer i gårdslandskapet på Carlberg.
Alternativet fører til store endringer i historiske
strukturer i Dilling stasjonsområde. Ved at det
nye dobbeltsporet flyttes, mister stasjonsbygningene sammenhengen til den jernbanen de
ble bygd ved.
Konflikten med gårdslandskapet på Carlberg
gjelder den nye banens skrå linje som skjærer
gjennom godslandskapets rettlinjede eiendomsstruktur inkludert gamle veiforbindelser mot
raet.
Ved Carlbergalternativet blir store deler av
dagens jernbanelinje nedlagt. Det er mulig at
visse eldre historiske sammenhenger ville kunne
styrkes uten jernbanen, på den annen side har
Smålensbanen slik den går kulturhistorisk
interesse.
Det er ikke direkte konflikt med kjente
automatisk fredete kulturminner, men inngrep i
forbindelse med tiltaket kan komme ganske nær
slike.
Samlet konsekvens for Carlbergalternativet
vurderes som liten til middels negativ (–/– –).

Samlet vurderes alternativet å ha middels
negativ konsekvens (– –).
Carlbergalternativet
Den lange tunnelføringen fra Kleberget og
gjennom Carlbergåsen gir en bedring sammenlignet med 0-alternativet. Dette er spesielt
positivt for Carlberg/Bogslunden der alternativet
muliggjør en positiv utvikling av nærområdene
til Bogslunden naturreservat og Carlberg.
Barrierevirkningen for vilt vil bli langt mindre i
dette området.
Vilttrekk krysses ved Dilling og Såstad.
Dobbeltsporet
jernbane
kombinert
med
viltgjerder vil øke barrieren for vilt, men
tunnelstrekningen gjør at barrieren blir mindre
enn i daglinjealternativet.
Samlet vurderes alternativet å ha ubetydelig til
liten negativ konsekvens (0/–).

Kulturmiljø
Daglinjealternativet
Det viktigste konfliktpunktet ved Daglinjealternativet gjelder undergangen for Dyreveien
ved Carlberg. Her møtes jernbanen med den
verneverdige
natursteinundergangen,
eldre
ferdselsveier, Carlbergs godslandskap, et
automatisk fredet gravfelt og Bogslunden
naturreservat på et lite område som har stor
verdi. Tiltaket får direkte og indirekte følger for
flere viktige kulturhistoriske elementer, med
betydning også i en større sammenheng.

Naturressurser
Daglinjealternativet
Daglinjealternativet følger dagens spor. Det skaper dermed ingen ny situasjon for landbruket.
Eksisterende kryssinger av jernbanen vil opprettholdes, og kryssinger i plan erstattes av planskilte løsninger. Utvidelsen til dobbeltspor vil
imidlertid gi beslag av dyrket mark.
Det
samlede
brutto
arealbeslaget
til
daglinjealternativet er beregnet til 76,5 dekar
inklusive areal til bilveier, driftsveier og
restarealer som trolig vil falle ut av produksjon
ved Carlbergundergangen og Larkollveien. Ved
Feste og Såstadskogen vil kurver på jernbanen
rettes ut. Dette er her forutsatt at eksisterende
spor rives, og at de arealene dyrkes opp. Dette
arealet er samlet 27 dekar. Ved Feste vil bru
eller undergang gi et beslag på 5-9 da i tillegg til
de 76,5 som følger av tiltaket for øvrig. Netto
arealbeslag dyrket mark av alternativet er anslått
til 55 dekar dyrket jord.

Alternativet vil sannsynligvis skade fornminner i
Bogslunden og ved Carlberg gamle vokterbolig.
Ved Dilling stasjonsområde vil den historiske
kontakten mellom vei, bane og stasjon bli noe
vanskeligere å lese som følge av omlegging av
veier i stasjonsområdet.
En utvidet jernbane med stivere linjeføring enn
dagens vil påvirke hvordan de historiske
sammenhengene i gårdslandskapet leses.
Det er ikke direkte konflikt med kjente
automatisk fredete kulturminner, men inngrep i
forbindelse med tiltaket kommer ganske nær
flere slike.

Konsekvensutredning Kleberget-Såstad

Samlet vurderes alternativet å ha middels
negativ konsekvens (– –).
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alternativ H1 å ha liten til middels negativ
konsekvens.

Carlbergalternativet
Driftsmessig representerer nytt dobbeltspor få
nye ulemper. Eksisterende driftskryssinger vil
opprettholdes, og det anlegges nye driftsveier.

Alternativ H3
Alternativ H3 på vestsiden av sporet ved
Gipsen/Bjølsen nord for Halmstad har heller
ingen direkte arealkonflikter i forhold til tema
nærmiljø og friluftsliv, men har som H1 konflikt
i forhold til støy. 30 boliger kan i verste fall få
støy over anbefalte grenseverdier.

Netto arealbeslag av alternativet er beregnet til
53,2 dekar fulldyrket jord. Da er det tatt hensyn
til at 20 dekar er forutsatt tilbakeført i
Dyreområdet.
Samlet vurderes alternativet å ha middels
negativ konsekvens (– –). Carlbergalternativet
rangeres som svakt dårligere enn daglinjen siden
det innebærer en ny situasjon for landbruket og
gir noen drifts- og arronderingsmessige ulemper.

0.4.4

Samlet vurderes alternativ H3 å ha liten negativ
konsekvens.
Naturmiljø
Alternativ H1
Driftsbanegård H1 er lagt på sørsiden av jernbanen. Dette betyr at ingen av de registrerte
dammene eller hekkelokalitetene i dette området
berøres direkte av tiltaket. Aktivitet knyttet til
driftsbanegården vil gi støy og forstyrrelse. I
dette området er det i dag mye støyende aktivitet
fra dobbeltsporet jernbane, E6 og Rygge
flyplass. Økt støybelastning grunnet hensetting
vil derfor neppe skremme gråhegre bort fra
hekkelokaliteten.

Ikke-prissatte konsekvenser
driftsbanegård

Landskapsbilde
Alternativ H1
Alternativ H1 vil oppleves som et stort teknisk
inngrep i landskapet. Inngrepet vil også være
synlig kvelds- og nattestid, grunnet sterk flombelysning. Anlegget ligger her i et åpent
jordbrukslandskap med nærhet til Rygge
sentrum (Halmstad). Sett fra Ryggeveien vil
anlegget ligge forholdsvis skjermet bak mindre
skogsområder og bebyggelse.

Konsekvensen bedømmes å være ubetydelig til
liten negativ (0/–).
Alternativ H3
Driftsbanegården krysser vilttrekket ved Gipsund der dagens linje krysser trekket. Det blir
dermed nærmest umulig for dyr å krysse sporet i
dette området.
Dammen ved Gipsund vil ikke bli berørt.
Konsekvensen blir liten negativ (–).

Samlet vurderes alternativ H1 å ha middels til
stor negativ konsekvens (– – /– – –).
Alternativ H3
Driftsbanegården ligger eksponert i landskapet
og vil oppleves som et stort teknisk inngrep.
Inngrepet vil også være synlig kvelds- og
nattestid, grunnet sterk flombelysning. Anlegget
har en svært dårlig visuell forankring til
landskapet. Den visuelle virkningen av tiltaket
sett fra Rygge kirke vil være spesielt uheldig.
Driftsbanegården har også særlig stor nærføring
til to gårdsbruk i området, Gipsund og Bjølsen.
Driftsbanegården vil også være godt synlig fra
Ryggeveien, som følger toppen av raet.

Kulturmiljø
Alternativ H1
Driftsbanegård H1 sør for Rygge stasjon berører
gårdene Gate, Gon og Eskelund. Siden anlegget
ligger svært nær tunet på Gon, er dette det
viktigste konfliktpunktet her. Tiltaket svekker
sammenhengen mellom gårdsbebyggelsen og et
gammelt gårdslandskap.
Konsekvensen blir liten negativ (–).

Samlet vurderes alternativ H3 å ha stor negativ
konsekvens (– – –).

Alternativ H3
Driftsbanegård H3 ligger mellom Gipsen,
Bjølsen og Vold. Anlegget vil endre landskapet
gårdene er en del av og svekke sammenhengen
mellom gårdstun og et gammelt kulturlandskap.
Den får også indirekte konsekvenser for miljøet
rundt Rygge kirke. Størst er konflikten med
Gipsen, men siden disse gårdene oppleves i
sammenheng, får tiltaket negative konsekvenser
for et helhetlig miljø øst for Rygge kirke.

Nærmiljø og friluftsliv
Alternativ H1
Alternativ H1 på vestsiden av sporet sør for
Halmstad har ingen vesentlige arealbrukskonflikter i forhold til tema nærmiljø og
friluftsliv, men har betydelig konflikt i forhold
til støy og nærføring. 114 boliger kan få støy
over anbefalte grenseverdier. Samlet vurderes
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vurderes daglinjealternativet å ha middels til
stor negativ konsekvens (– –/– – –).

Konsekvensen blir middels negativ (– -).
Naturressurser

Carlbergalternativet har moderate konflikter for
landskap og kulturmiljø. Påhuggssonen ved
Carlberg og ny føring gjennom Dilling gir noe
konflikt for disse temaene. For nærmiljø gir
alternativet betydelig redusert støy og barrierevirkning for boligene mellom Kleberget og
Feste, men kommer nærmere boligbebyggelsen
på Dilling. For naturmiljø er det kun mindre
konflikter, og for naturressurser gir alternativet
noe større ulemper enn daglinjealternativet.
Samlet for alle tema vurderes Carlbergalternativet å ha liten negativ konsekvens (–).

Alternativ H1
Alternativet er lagt på dyrket mark. Og gir et
arealbeslag på 38 dekar. Tiltaket vurderes å ha
middels negativ konsekvens (– –).
Alternativ H3
Alternativet er lagt på dyrket mark. Og gir et
arealbeslag på 38 dekar. Tiltaket vurderes å ha
middels negativ konsekvens (– –).

0.4.5 Sammenstilling
Sammenstilling er en samlet analyse av prissatte
og ikke-prissatte konsekvenser der fordeler ved
foreslått utbygging veies mot ulempene den
fører med seg. Sammenstillingen gir en illustrasjon på hva det koster samfunnet å ivareta de
ikke-prissatte verdiene. Sammenstillingen er en
kvalitativ analyse, den bygger på faglig skjønn
og gir ikke noe absolutte svar.

Driftsbanegård
Alternativ H1 er lagt på dyrket mark like sør for
Rygge stasjon. Utenom arealbeslaget er største
konflikter er knyttet til støy og nærvirkning for
omkringliggende bebyggelse. Tiltaket vurderes
samlet for alle tema å ha liten til middels
negativ konsekvens (-/– –).

Forutsetningen er at ulemper knyttet til et tema
eller en gruppe prinsipielt sett kan oppveies ved
fordeler knyttet til andre tema eller andre
grupper. Som oftest vil ikke svaret være entydig.
Da er oppgaven å tydeliggjøre hvilke verdivalg
en står overfor.

For alternativ H3 er de største konfliktene
knyttet til anleggets synlighet i det åpne
kulturlandskapet.
Dette
forringer
både
landskapsopplevelsen
og
kulturmiljøene.
Alternativet beslaglegger samme areal dyrket
mark som H1. Tiltaket vurderes samlet for alle
tema å ha middels negativ konsekvens (– –).

Nytt dobbeltspor
Daglinjealternativet har negative virkninger for
alle tema innenfor ikke-prissatte konsekvenser.
Størst er konfliktene knyttet til landskapsbilde
og kulturmiljø. Området ved undergangen på
Carlberg og inngrep i forbindelse med baneutvidelse og kryssing på Dilling er de viktigste
konfliktpunktene. For nærmiljø medfører baneutvidelse og økt hastighet mellom Kleberget og
Feste konflikter for nærliggende bebyggelse. For
naturressurser er alternativet svakt bedre enn
Carlbergalternativet. Samlet for alle tema

Tabell 0-5: Oppsummering av ikke-prissatte
konsekvenser for driftsbanegård
TEMA

Landskapsbilde
Nærmiljø og
friluftsliv
Naturmiljø
Kulturmiljø

Tabell 0-4: Oppsummering av ikke-prissatte
konsekvenser for nytt dobbeltspor
TEMA

Landskapsbilde
Nærmiljø og
friluftsliv
Naturmiljø
Kulturmiljø
Naturressurser
Samlet vurdering
Rangering

ALT. 0

DAGLINJEALT.

CARLBERGALT.

0
1
0
2
0
1
0
1
0
1
0
1

–––
3
–/– –
3
––
3
– –/– – –
3
––
2
– –/– – –
3

–
2
+/+ +
1
0/2
–/– –
2
––
3
–
2
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Naturressurser
Samlet
vurdering
Rangering

ALT. 0

ALTERNATIV
H1

ALTERNATIV
H3

0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0

– – /– – –
2
–/– –
3
0/–
2
–
2
––
2

–––
3
–
2
–
3
––
3
––
2

–/– –

––

1

2

3

Samlet analyse
Nytt dobbeltspor
Både daglinjealternativet og Carlbergalternativet
kommer ut på negativ side i forhold til ikkeprissatte konsekvenser. Dette vil si at alternativ 0
vil være det beste for ikke-prissatte konsekvenser.
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tema utenom nærmiljø og friluftsliv, hvor
støybelastning for flere boliger i H1 medfører at
H3 er vurdert som best. For landskapsbilde og
kulturmiljø er H1 vurdert som vesentlig bedre
enn H3. rangeringen samlet sett er at H1 er bedre
for ikke-prissatte konsekvenser enn H3.

Av de to utbyggingsalternativene er Carlbergalternativet rangert bedre enn daglinjealternativet
for alle ikke-prissatte tema unntatt naturressurser, hvor daglinjealternativet er svakt
bedre. For ikke-prissatte konsekvenser er derfor
Carlbergalternativet
klart
bedre
enn
daglinjealternativet.

Usikkerhet og robusthet
Vekting av ikke-prissatte konsekvenser er gjort
av ulike fagfolk ut fra metodens forutsetninger
og eget skjønn. Andre (etater, kommune,
organisasjoner, privatpersoner) vil kunne ha et
annet syn på verdien knyttet til ulike forhold, for
eksempel når det gjelder verneverdien av Carlbergundergangen eller betydningen av en ny
trase på Dilling. Ulike grupper vil trolig kunne
ende med ulik rangering av alternativene ut fra
sitt ståsted. Uansett vil nok begge alternativene
komme ut med en samlet negativ vurdering av
de ikke-prissatte.

I forhold til prissatte konsekvenser har begge
utbyggingsalternativene negativ nytte. Alternativ
0 vil dermed rangeres som det beste alternativet
også for prissatte konsekvenser.
Carlbergalternativet gir større nytte enn
daglinjealternativet, primært på grunn av noe
større kjøretidsreduksjoner som følge av kortere
linje og høyere hastighet. Samtidig krever
Carlbergalternativet mindre investeringer enn
daglinjealternativet. Dette gjør at netto nytte er
mer enn 200 mill. kr dårligere for daglinjealternativet. Carlbergalternativet rangeres derfor
som klart best av de to utbyggingsalternativene
for prissatte konsekvenser.

Det er stor usikkerhet knyttet til behov og
mulighet for geotekniske tiltak langs Festestranda for daglinjealternativet. Dette kan
potensielt medføre større inngrep og vesentlig
høyere kostnader og enn det som er forutsatt. I
så fall vil forskjellene mellom Carlbergalternativet og daglinjealternativet bli enda større
både
for
prissatte
og
ikke-prissatte
konsekvenser.

Med negativ nytte for både prissatte og ikkeprissatte konsekvenser vil vurderingen for begge
utbyggingsalternativene være at den samfunnsøkonomiske nytten er negativ. Alternativ 0 er
derfor
det
samfunnsøkonomisk
beste
alternativet. Av de to utbyggingsalternativene er
Carlbergalternativet
rangert
klart
foran
daglinjealternativet.

Det er usikkerhet knyttet til beregnet netto nytte,
men den er trolig ikke så stor at man ved endring
av forutsetninger kan komme ut med en lønnsom
vurdering av prosjektet. Usikkerhetene er i
mindre grad knyttet til alternativene, men i størst
grad til ytre forhold som trafikkforutsetninger og
kalkulasjonsrente. Den prissatte rangeringen
mellom alternativene er derfor rimelig robust.

Tabell 0-6: Sammenstilling av prissatte og ikkeprissatte konsekvenser for nytt dobbeltspor.
TEMA

Netto nytte
prissatte (mill.
2010-kr)
Vurdering ikkeprissatte og
rangering

ALT. 0

DAGLINJE- CARLBERG
ALT.
ALT.

0

-523

-295

Ingen
1

Negativ
–/– –
3

Negativ
–2

ØKONOMISK
VURDERING

0

NEGATIV

NEGATIV

RANGERING

1

3

2

I forhold til driftsbanegård er usikkerhetene først
og fremst knyttet til kapasitetsutnyttelsen ved
driften av anlegget hvordan man løser
støyproblematikken. Blant de aktuelle tiltakene
for å redusere støy er oppføring av et langt
garasjebygg langs sporet, noe som kan ha
negative konsekvenser bl.a. for landskapsbilde.
Redusert støyproblematikk vil imidlertid
ytterligere favorisere alternativ H1 sammenlignet med H3.

SAMFUNNS-

Driftsbanegård
For driftsbanegård er det ikke gjort
virkningsberegninger som synliggjør prissatte
konsekvenser. Det er derfor ikke gjort en
fullstendig samfunnsøkonomisk vurdering.
For de ikke-prissatte konsekvensene kommer
begge alternativene ut på negativ side i forhold
til alternativ 0, siden dette er et nytt tiltak som
gir både inngrep og konflikter. Av de to
alternativene er H1 rangert foran H3 for alle
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0.5

0.5.3

Lokal og regional
utvikling

De to alternativene for driftsbanegård kan ha
ulik påvirkning på arealutviklingen rundt Rygge
stasjon i Halmstad.

Innenfor temaet lokal og regional utvikling er
følgende forhold vurdert:

I motsetning til alternativ H3, vil en
driftsbanegård sør for Rygge i alternativ H1
muliggjør vending av tog på Rygge. Selv om
vending av lokaltog i Rygge blir mulig er det
usikkert om dette vil realiseres, og hvilken effekt
det vil ha på utviklingen av Rygge sammenlignet
med gjeldende planer om bedret IC-tilbud.

• Frigjøring av arealer som følge av
nedlegging av eksisterende spor ved
eventuell utbygging av Carlbergalternativet
• Frigjøring av planlagt hensettingsareal i
Moss ved eventuelle utbygging av
driftsbanegård i Rygge
• Påvirkning av arealutviklingen i Halmstad
ved etablering av driftsbanegård med
vendemulighet
• Forholdet til eventuell høyhastighetsbane

0.5.1

Både alternativ H1 og H3 kan gi støyproblemer
som begrenser arealutnyttelsen i deler av
Halmstad. Støysonene berører en større del av
tettstedet i alternativ H1 enn H3. grunnen til
dette er at terrenget stiger mer i området nordøst
for H1. I alternativ H1 kan det imidlertid ligge
bedre til rette for næringsbebyggelse som skjerm
langs sporet. Dette krever da i så fall endring av
vedtatt kommuneplan, hvor disse arealene
hovedsakelig er avsatt til boligformål.

Arealer ved Moss havn

Eventuell etablering av driftsbanegård i Rygge
vil kunne redusere behovet for hensettingsspor i
Moss. Det er ikke avklart om, og eventuell hvor
store, arealer ved nye Moss stasjon kan frigjøres.
Området hvor hensettingssporene i Moss er
planlagt, ligger ut mot havneområdet. Mest
nærliggende bruk av arealene ved en eventuell
frigjøring vil derfor være bruk som havneareal.

0.5.4

I handlingsalternativ D med separat høyhastighetsnett er det foreløpig usikkert hvordan
forholdet til dagens Østfoldbane ivaretas.

Frigjorte arealer langs dagens
spor

Dersom Carlbergalternativet bygges, vil dagens
spor fra Kleberget og sørover kunne frigjøres.
Strekningen fra Kleberget og sørover til Feste er
i dag attraktive boligområder. Vedtatt utbygging
med forholdsvis høy tetthet på Norrøna og
terrasseblokken som nylig er oppført like inntil
sporet viser at området potensielt kan utnyttes
med langt høyere tetthet enn i dag dersom dette
blir tillatt. Fjerning av dobbeltsporet gjennom
området vil både frigjøre arealer og redusere
dagens miljøbelastning og barriere mot fjorden.
Dette vil øke områdets attraktivitet vesentlig og
kan være en drivkraft for en tettere
boligutvikling.

0.6

Anbefaling

0.6.1

Nytt dobbeltspor

Den samfunnsmessige analysen viser at ingen av
de utredede alternativene for nytt dobbekltspor
Kleberget – Såstad samlet sett er samfunnsøkonomisk lønnsomme investeringer.
Nasjonale og regionale mål om en større andel
gods på jernbane, og reduserte reisetider og økt
rutetilbud
på
intercitystrekningene
i
Østlandsområdet, tilsier likevel at prosjektet bør
gjennomføres.
Siden prosjektet har negativ nytte, bør man
prioritere løsninger som gir minst tap.

Jernbaneverkets forslag er å avsette de tidligere
sporarealene til grøntstruktur Kommunene står
imidlertid fritt til å planlegge annen arealbruk på
denne strekningen i sine arealplaner.

Calbergalternativet har lavere investeringskostnader og en bedre samfunnsøkonomisk
lønnsomhet
enn
daglinjealternativet.
Calbergalternativet kommer også bedre ut enn
daglinjealternativet for ikke-prissatte temaer.

Grunnforholdene i området er imidlertid svært
dårlige. Utbygging her vil være svært
kostnadskrevende og forbundet med risiko.

Konsekvensutredning Kleberget-Såstad

Forholdet til eventuell
høyhastighetsbane

En utbygging av parsellen Kleberget-Såstad
passer godt inn i tre av de handlingsalternativene
som utredes i Høyhastighetsutredningen.

Begge alternativer for nytt dobbeltspor gjør
etablering av en fjellhall for havnedriften noe
vanskeligere, men det vil trolig fortsatt være
mulig å etablere et slikt anlegg

0.5.2

Arealutvikling ved Halmstad
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Tabell 0-7: Oppsummering og anbefaling nytt dobbeltspor
ALT. 0

Prissatt netto nytte (mill.
kr, diskontert verdi)
Ikke-prissatte, samlet
vurdering og rangering
Samfunnsøkonomisk
vurdering

DAGLINJE-

CARLBERG

ALT

ALT

0

- 523,3

- 294,7

Ingen
1

Negativ
–/– –
3

Negativ
–2

0

NEGATIV

NEGATIV

FORKLARING /KOMMENTAR

Carlbergalternativet har lavere
investeringskostnader og større nytte enn
daglinjen
Carlbergalternativet er vesentlig bedre enn
daglinjealternativet i forhold til ikke-prissatte
konsekvenser
Med negativ nytte for både prissatte og ikkeprissatte konsekvenser vil vurderingen for
begge utbyggingsalternativene være at den
samfunns¬økonomiske nytten er negativ.

Rangering
1
3
2
Alternativ 0 er det samfunnsøkonomisk beste alternativet. Av de to utbyggings¬alternativene er Carlbergalternativet rangert klart foran daglinjealternativet.
Samlet vurdering av
Dårlig
God
God
måloppnåelse / rangering
Begge utbyggingsalternativene kommer positivt ut på måloppnåelse sammenliknet med alternativ 0.
Carlbergalternativet gir best måloppnåelse grunnet størst kjøretidsreduksjon.
En utbygging av nytt dobbeltspor Kleberget –
Anbefaling
Såstad er nødvendig for å nå målene for
3
2
1
(rangering)
Østfoldbanen som helhet. Løsningen som gir
minst samfunnsøkonomisk tap prioriteres.

konsekvenser enn H3. Begge alternativer har
store utfordringer i forhold til støy.

Calbergalternativet gir videre vesentlig mindre
driftsforstyrrelser i anleggsperioden da det nye
dobbeltsporet bygges uavhengig av dagens bane.

H3 ligger nærmere Moss stasjon som innebærer
at det blir kortere tomkjøring for tog til/fra
hensettingsområdet. Når det gjelder H1
muliggjør dette å forlenge lokaltogene til Rygge
og vende på hensettingsområdet. Dette
innebærer imidlertid investerringer på Rygge
stasjon. Dette er ikke videre vurdert i
hovedplanen.

Jernbaneverket anbefaler på denne bakgrunn
at strekningen Kleberget – Såstad bygges ut
med nytt dobbeltspor etter Carlbergalternativet.
Det anbefales å gjennomføre strekningen
Sandbukta-Moss-Såstad som ett prosjekt. Dette
for å redusere miljøkonsekvenser i Moss
sentrum, redusere behov for midlertidige
stasjonsløsninger og unngå en periode med
redusert funksjonalitet på nye Moss stasjon.

0.6.2

Det er plusser og minuser ved begge alternativ,
og forskjellene i konsekvenser er ikke større enn
at forskjellig syn på hvordan man bør vekte de
ulike temaene fort kan medføre ulike
konklusjoner om hvilken løsning som er best.

Driftsbanegård

For de ikke-prissatte konsekvensene er H1
rangert foran H3 for alle tema utenom nærmiljø
og friluftsliv, hvor støybelastning for flere
boliger i H1 medfører at H3 er vurdert som best.
For landskapsbilde og kulturmiljø er H1 vurdert
som vesentlig bedre enn H3. Rangeringen samlet
sett er at H1 er svakt bedre for ikke-prissatte

For Jernbaneverket er begge løsninger
akseptable, og derfor ønsker vi å avvente
tilbakemeldingene fra offentlig ettersyn før vi tar
en endelig beslutning for lokalisering av
driftsbanegården.

Figur 0-8: Illustrasjon som viser Carlbergalternativet ved tunnelpåhugget ved Carlberg. Linjen ligger
dypt i terrenget og vil være lite synlig
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1 Innledning
1.1.1 Historikk

konsepter for traseen med hastighet på 200 km/t
og 250 km/t. I alternativet med 200 km/t er
hastigheten redusert for å komme innom byene.

I handlingsprogrammet til Jernbaneverket 20102019
ligger
dobbeltsporparsellen
Moss/
Kleberget–Såstad på Østfoldbanen inne med
1040 mill. kr. i perioden 2014-2019. Handlingsprogrammet er en oppfølging av St.meld.nr. 16
(2008-2009) Nasjonal transportplan 2010-2019.

Jernbaneverket jobber også med strekningsvise
utviklingsplaner. I dette planarbeidet vil det bli
utarbeidet et forslag til driftskonsept for
Østlandsområdet i 2023. Konseptet er ikke
fastlagt, men når det foreligger vil det gi føringer
inn i dette prosjektet.

Dobbeltspor fra Sandbukta - Moss–Såstad har en
lang planhistorie. Det har vært flere planer både i
NSB og JBV som inkluderer strekningen. Noen
av planene er nevnt under:

1.1.2 Dagens situasjon, behov for
tiltaket

1.1

Bakgrunn

Dagens bane
Østfoldbanens vestre linje har i dag dobbeltspor
mellom Oslo–Ski–Sandbukta og mellom Såstad
og Haug. Resten av banen er enkeltspor med
kryssingsspor. Jernbanen ble i dette området
anlagt i 1879.

• Høyhastighetsprosjektet Oslo–Kornsjø
(oppstart 1991, Jernbaneutredning)
• Dobbeltspor Sandbukta–Moss–Dilling
(oppstart jan. 1992, Jernbanehovedplan/kommunedelplan)
• Dobbeltspor Moss stasjon–Dilling/Såstad
(oppstart juni 1993)
• Hovedplan Sandbukta–Moss, godkjent
februar 2009

Fra Moss går Østfoldbanen sørover på
enkeltspor langs sjøen, før den går i lang kurve
østover gjennom et boligområde ved Festestranda. Videre går dagens spor forbi Carlberg
gård til Dilling og kobles mot eksisterende
dobbeltspor ved Såstad, like nord for Rygge.

Hovedplan for dobbeltspor gjennom Moss skulle
i utgangspunktet inkludere hele strekningen
Sandbukta–Moss–Såstad. Strekningen Sandbukta–Moss/Kleberget og Moss/Kleberget–
Såstad har ikke samme planavklaring i iht. plan
og bygningsloven i henholdsvis Moss kommune
og Rygge kommune, derfor ble parsellen delt
ved Kleberget, sør for Moss stasjon. For Moss
kommune foreligger det en såkalt samordnet
reguleringsplan for vei, havn og jernbane (alt.
2B) fra 1999, som må oppgraderes i forhold til
hovedplan for dobbeltspor på strekningen
Sandbukta–Moss av februar 2009. For parsellen
Moss/Kleberget–Såstad er det nå utarbeidet
hovedplan, konsekvensutredning og kommunedelplan for å få en avklaring for traséføringen på
dobbeltsporet gjennom Moss og Rygge. Det er
også vurdert område for driftsbanegård og evt.
vendeanlegg for lokaltog sør for Moss.

På strekningen mellom Moss og Såstad, som er
ca. 6,5 km, varierer hastigheten mellom 100 og
130 km/h.
Det er utført ballastrensing av strekningen i
2010/2011.
Veier og kryssinger
Det er 8 plankryssinger på strekningen
Moss/Kleberget–Såstad, hvorav 2 har plankryssing med automatisk helbom, 3 har plankryssing for gang- og jordbruksvei, 2 har gangtunneler og 1 har kjørbar undergang. Plankryssingene er listet opp nedenfor:
• Km 62.2 - gangtunnel ved Festestranda
• Km 61.5 - plankryssing ved Festeveien,
automatisk helbom
• Km 61.9 - gangtunnel ved Dyre Nordre,
gangvei/jordbruksvei
• Km 62.8 - kjørbar undergang ved
Dyreveien (Carlbergundergangen)
• Km 63.2 - plankryssing ved Carlberg,
jordbruksvei

Strekningen Sandbukta–Moss–Såstad er fritatt
fra KS1, men det pågår et arbeid med en KVU
for veisystemet i Moss hvor en skal se vei og
bane i sammenheng.
Jernbaneverket er i gang med å revidere
Intercity-strategien (IC). Strekningen Rygge–
Halden inngår. I planarbeidet skal det sees på
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hverdager i dag ca. 10 godstog, 17 regiontog og
3 utenlandstog i hver retning på strekningen.

• Km 64.1 - plankryssing av Larkollveien,
automatisk helbom
• Km 64.6 - plankryssing ved Dillingveien,
gang-/sykkel-/landbruksvei
• Km 65.8 - plankryssing,
gangvei/jordbruksvei

1.2

Avgrensing av tiltaket

Traseen for dobbeltsporet begynner på nye Moss
stasjon jf, hovedplan for dobbeltsporet
Sandbukta–Moss/Kleberget og går frem til
Såstad, dvs frem til den utbygde dobbeltsporparsellen.
Områder
for
vendeog
driftsbanegårdsspor er vurdert mellom Moss og
Rygge stasjon, og det legges frem forslag om to
driftsbanegårdsområder ved Rygge stasjon.

Dyreveien (fv. 314) og Larkollveien (fv. 119) er
viktige lokalveier i nord-sør-retning innenfor
planområdet. Disse har høy trafikkbelastning.
Nytt dobbeltspor avsluttes i sør ved fv. 335, hvor
Kurefjordveien krysser under eksisterende
dobbeltspor.
Festeveien har mindre trafikkbelastning, men er
eneste atkomst til Festelandet.
Dagens standard på Dyreveien og Festeveien
tilfredsstiller ikke vegnormalens krav. Festeveien er bratt, med en stigning på 15 %. Dagens
undergang på Dyreveien ved Carlberg er smal,
har dårlig sikt og undergangen har en frihøyde
på 2,9 meter.

1.3

Tidligere planer

1.3.1

Hovedplan SandbuktaMoss/Kleberget og samordnet
reguleringsplan i Moss

Det ble i perioden 1993–1994 utarbeidet en
konsekvensutredning og foreløpig hovedplan for
strekningen Sandbukta–Moss–Såstad. Denne ble
imidlertid ikke forankret i noe planvedtak, og
derfor vil nå traséavklaringen for dobbeltsporet
fra Kleberget til Såstad kreve nye kommunedelplaner med konsekvensutredning før et trasévalg.

Det er fortau langs Festeveien, og Larkollveien
har gang- og sykkelvei. Det er ikke gang- og
sykkelvei langs Dyreveien, men det foreligger
reguleringsplan for gang- og sykkelvei frem til
Carlbergundergangen.

For traseen sør for Moss videre mot Såstad ble
det i den tidligere hovedplanen arbeidet med to
hovedkonsepter, som er kort beskrevet og vist

Dagens trafikk
Strekningen Moss–Fredrikstad trafikkeres med
gods-, region- og utenlandstog. Det er på

Figur 1-1: Tidligere vurderte traséer for dobbeltsporet mellom Moss og Såstad.
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områdene som de nye trafikkløsningene åpner
for. Reguleringsplanen la til grunn hovedplanens
alternativ 2B for dobbeltspor mellom Sandbukta
og Moss, som tillater en hastighet på 80 km/t.

under:
• Daglinjealternativet går i kort tunnel
gjennom Kleberget etter Moss stasjon og
følger dagens trasé videre mot Dilling. Like
etter Dilling rettes traseen ut med større
kurve enn på eksisterende bane og tilknyttes
eksisterende dobbeltspor ved Såstad.
• Carlberg alternativet går i kurve i lang
tunnel fra Moss stasjon igjennom
Carlbergåsen og ut like nord for Carlberg
gård. Tunnelen avsluttes med kulvert og går
videre i rettlinje over dyrket mark mot
Såstad.

JBV har i etterkant av reguleringen utarbeidet en
ny hovedplan for strekningen Sandbukta–Moss–
Kleberget (2008). I forbindelse med hovedplanarbeidet var det viktig å utbedre geometrien for å
oppnå en høyere hastighet. Resultater fra grunnundersøkelser konkluderte med at deler av tunnelen i alt 2B lå i løsmasser. Hovedplanen viser
en justert linje kalt 2C i forhold til reguleringsplanen. Tunnelen er justert for å oppnå høyere
hastighet og bedre fjelloverdekning. Moss
stasjon er flyttet ca. 200 meter lenger mot sør i
forhold til alternativ 2B. Dette er en direkte følge
av den økte kurveradien/hastigheten og krav til
plattformer utenfor kurve. Justering i hovedplanen medfører en hastighet på 130 km/t.

Det er tidligere også sett på en lang tunnellinje
gjennom Moss, hvor Moss stasjon ble flyttet og
lagt under bakken. Dette alternativet ble lagt til
side tidligere, etter en vurdering av kostnader og
gjennomførbarhet.
I 1999 ble det utarbeidet en samordnet
reguleringsplan for jernbane, riksvei og havn i
Moss. I planarbeidet er de ulike transportformene sett i sammenheng og planforslaget omfatter
regulering av jernbanetrasé og havneområdet i
Moss, trasé for ny riksvei mellom ferje / havn og
tilknytning til E6 i Rygge, og de byutviklings-

Alternativ 2 C er ikke regulert. Alternativ 2B fra
reguleringsplanen og alternativ 2C fra hovedplanen er vist i figur 1-2.
Prosjektet henger sammen med denne planen i
nord ved planlagt ny Moss stasjon, se figur 1-3.

Figur 1-2: Bilde er fra konsekvensutredning i 1990 og viser foreslått alternativ 2C i rødt og opprinnelig
alternativ 2B vist med blå stiplet linje.
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Figur 1-3: Skisse av ny Moss stasjon

1.4

• avklare organisering, fremdrift og
medvirkning i planprosessen

Planprosess

1.4.1 Organisering av planarbeidet

Som grunnlag for planprogrammet ble det gjennomført en prosess med alternativsutvikling og
siling. Dette er dokumentert i silingsrapporten,
som gjennomgår viktige verdier i planområdet
og synliggjør hvilke alternativer som har blitt
vurdert. Planprogrammet inneholder utdrag og
sammenfatninger av temaer og utredninger fra
dette
arbeidet.
For
mer
utdypende
dokumentasjon av de ulike tema og grunnlaget
for utvelgelsen av alternativer for videre
utredning, henvises til silingsrapporten (4).

Jernbaneverket er prosjekteier, forslagsstiller og
tiltakshaver for nytt dobbeltspor Kleberget–
Såstad.
Hovedplanarbeidet er utført av Jernbaneverket
Utbygging. Oppdragsgivers representant er Åse
Drømtorp og prosjektansvarlig for Utbygging er
Joar Bergset. Prosjektleder er Helge Heyerdahl
Larsen.
Siden tiltaket krysser kommunegrensen mellom
Moss og Rygge, vil begge kommunene være
ansvarlig planmyndighet og har fastsatt planprogram. Det er videre utarbeidet forslag til
kommunedelplaner for tiltaket i både Moss og
Rygge, og disse legges nå frem for høring og
videre behandling i kommunene.

Høring
Planprogrammet var på høring i perioden
14.1.2011 til 1.3.2011. Det kom inn i alt 15
høringsuttalelser til planprogrammet. Det ble
utarbeidet et notat med oppsummering og
kommentarer
til
høringsuttalelsene,
og
planprogrammet ble justert på noen punkter før
endelig vedtak.

1.4.2 Planprogramfasen
Planprogrammet er utarbeidet av Jernbaneverket
i samråd med Rygge kommune og Moss kommune, og spesifiserer videre prosess for
utarbeidelse av kommunedelplaner med konsekvensutredning. Planprogrammet ble vedtatt i
Moss kommune 23.5.2011 og i Rygge
16.6.2011.

1.4.3 Hovedplan
Hovedplanen er JBVs interne dokument, og gir
rammer for videre planlegging og etterfølgende
detaljplaner med evt. tilhørende reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven.
Hovedplanrapporten inneholder en tilhørende
konsekvensbeskrivelse i forhold til standard og
innretninger på trasé, omgivelsene, miljø (støy),
kostnader, sikkerhet, samfunnsøkonomisk nytte.
Retningslinjer for hovedplanlegging JD 202 er
fulgt.

Målene i planprogramfasen var å:
• bestemme de traseer som er aktuelle å
utrede nærmere
• sørge for nødvendig lokal og politisk
forankring og avklaring av planarbeidet
• utarbeide et planprogram med tilstrekkelig
detaljering som grunnlag for videre arbeid
med kommunedelplaner og
konsekvensutredning (KU)

Konsekvensutredning Kleberget-Såstad

Det skal lages en oppsummering for å avklare
behov for nødvendige arbeider som første ledd i
neste planfase, f.eks. innmålinger, grunnundersøkelser og lignende.
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1.4.4

• Høring KU og kommunedelplan i 6 uker fra
om lag 1. september
• KU og kommunedelplan forventes
behandlet i perioden 07.11.2011-01.02.2012
(kommunal behandling).
• Hovedplan forventes godkjent så snart som
mulig etter dette.

Planbeskrivelse med
konsekvensutredning

Foreliggende dokument er planbeskrivelse med
konsekvensutredning. Dokumentet beskriver
forslaget til kommunedelplan og redegjør for
utredning av konsekvenser i henhold til plan- og
bygningslovens bestemmelser. Formålet med en
konsekvensutredning er i henhold til plan- og
bygningslovens § 33.1:

1.5

….å klargjøre virkninger av tiltak som kan ha
vesentlige konsekvenser for miljø,
naturressurser eller samfunn.
Konsekvensutredninger skal sikre at disse
virkninger blir tatt i betraktning under
planlegging av tiltaket og når det tas stilling
til om, og eventuelt på hvilke vilkår, tiltaket
skal gjennomføres.
Plan- og bygningslovens kap. VlI-a med tilhørende forskrift om konsekvensutredninger
inneholder bestemmelser om hvilke tiltak som
skal konsekvensutredes, hvordan en konsekvensutredningsprosess skal gjennomføres og krav til
innholdet i en konsekvensutredning.

1.4.5

1.5.1 NTPs mål
Nasjonal transportplan presenterer hovedtrekkene i transportpolitikken til regjeringen, og
er et verktøy for prioritering av utbygging, drift
og vedlikehold for den statlige transportinfrastrukturen.
Prosjektet,
Sandbukta–Moss/Kleberget,
er
prioritert i gjeldende NTP 2010–2019 med
oppstart i den første fireårsperioden, 2010–2013.
I siste del av planperioden legges det opp til å
fortsette dobbeltsporutbyggingen sørover fra
Kleberget til Såstad.

1.5.2 Mål for tiltaket

Kommunedelplan

Målsetting med planarbeidet er å få traséavklaring for dobbeltsporet gjennom Rygge
kommune. Planen skal være et grunnlag for
etterfølgende detalj- og reguleringsplaner.

Forslag til kommunedelplankart for begge
kommuner, med tilhørende bestemmelser, legges
frem til høring sammen med planbeskrivelse
med konsekvensutredning. Kommunedelplankartene viser forslag til arealbruk. Gjennom
vedtak i kommunene gjøres disse rettslig
bindende, og vil være grunnlag for detaljering
gjennom senere reguleringsplanbehandling.

Det er utarbeidet et sett mer konkrete målsettinger som man skal søke å oppnå gjennom
planarbeidet:
Samfunnsmål
Samfunnet er avhengig av et velfungerende
transportsystem der ulike transportmidler samspiller og konkurrerer med basis i deres
respektive fortrinn. Jernbanens roller innenfor
persontrafikken baseres på fortrinn knyttet til å
flytte
mennesker
raskt,
komfortabelt,
arealeffektivt og miljøvennlig over korte og
mellomlange avstander.

1.4.6 Planbehandling og
medvirkningsprosess
Hovedplanen har fulgt planprosess fastlagt i
UPB-prosessen. Følgende milepæler inngår:
• Idédugnad avholdt 19.08.2010.
• Åpent møte avholdt 24.01.2011 i
forbindelse med høring av planprogrammet.
• Planprogrammet på høring i perioden 14.1–
1.3.2011.
• Planprogrammet vedtatt i Moss kommune
23.5.2011 og i Rygge kommune 16.6.2011.
• Oversendelse til kommunen av foreløpig
utgave hovedplan og KU 01.07.2011
• Åpent møte skal avholdes i forbindelse med
utlegging av KU / kommunedelplan på
offentlig høring.

Konsekvensutredning Kleberget-Såstad

Mål

Innenfor godstrafikken er toget et kostnadseffektivt, raskt og miljøvennlig transportmiddel
for store godsvolumer over lengre avstander.
Disse fortrinnene gir jernbanen grunn for å fylle
flere roller innenfor et samlet transportsystem.
En effektiv og kundetilpasset jernbane bidrar
blant annet til (2):
1.
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2.

Reduksjon av miljøproblemer og ulykker
knyttet til andre transportmidler
(miljøvennlig og sikker transport)
3. Et attraktivt transporttilbud for personer
som ikke disponerer bil
4. Et alternativt tilbud for å øke
konkurransen i transportmarkedet og
redusere sårbarhet
5. Lavere transportkostnader for
næringslivet (styrket konkurranseevne)

Resultatmål for planleggingen
• Gjennom alternativvurderinger skal det
fastlegges en dobbeltsporet trasé mellom
Moss/Kleberget og Såstad som på best
mulig måte understøtter effektmålene som
beskrevet over og i tillegg ta hensyn til
livsløpskostnader og punktlighet.
• Tekniske løsninger skal tilfredsstille
funksjonskravene til togslagene som skal
trafikkere banen.
• Alternativene i trasésøket skal optimaliseres
med hensyn til kostnader (inkluderer
livsløpskostnader), samfunnsøkonomi samt
konsekvenser for miljø, naturressurser og
samfunn.
• Grensesnittet mot dobbeltsporparsellen
Sandbukta – Moss vil avklares i planarbeidet. Reguleringsplanen for
dobbeltsporet, Sandbukta–Moss/Kleberget i
Moss kommune gjennomføres av en egen
prosjektorganisasjon.
• For alternativene skal det vurderes område
for driftsbanegård og evt vendeanlegg for
lokaltog sør for Moss.
• Hovedplanleggingen skal følge UPBprosessen, men siden UPB-prosessen
gjennomgås på nytt vil prosessene tilpasses
den nye revisjonen når den er vedtatt.
Hovedplanen godkjennes først etter at det
foreligger godkjent KU og kommunedelplan for dobbeltsporet i Rygge kommune
og Moss kommune.
• Planen skal forankres i Rygge kommune og
Moss kommune gjennom den offentlige
planprosessen.
• Planarbeidet skal være ferdig 01.02.2012.

Effektmål for tiltaket
Prosjektet er i samsvar med de strategier og
fokusområder som er styrende for Jernbaneverket under konkurransekraft og samfunnsnytte
samt sikkerhet, punktlighet og informasjon.
Prosjektet skal understøtte Jernbaneverkets
strategier for utvikling av banenettet som
beskrevet i Jernbaneverkets stamnettutredning
”Mer på skinner frem mot 2040”. Stamnettsutredningen vil revideres i forbindelse med
rullering av NTP. I stamnettutredning ligger
Østfoldbanen inne med følgende effektmål:
Kjøretidsmål
• Kjøretiden Oslo-Fredrikstad skal reduseres
fra dagens 1:05 til 45 minutter
• Kjøretiden Oslo-Halden skal reduseres fra
dagens 1:42 til under 1:10.
• Godstogenes framføringstid skal være under
teoretisk kjøretid + 20 %.
Kapasitetsmål
• Det skal kunne tilbys minst
kvartersfrekvens i stive ruter mellom Oslo
og Ski.
• Banen skal kunne avvikle en tredobling av
dagens godsvolum mellom Oslo og
utlandet.
Sikkerhetsmål
Det etablerte sikkerhetsnivå for
transport i Norge skal opprettholdes.

jernbane-

Alle endringer skal sikre en utvikling i positiv
retning.
Punktlighet
Målet om oppetid i prosent i:
• 2013 er 99,2 %,
• 2019 er 99,3 %
Mål om regularitet er i:
• 2013 99,0 %
• 2019 99,2 %

Konsekvensutredning Kleberget-Såstad
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2 Forholdet til annen planlegging
2.1

2.1.2 Regional arealpolitikk og jordvern

Statlige føringer

Stortingsmeldingen om regional arealpolitikk fra
1996-1997 (5) signaliserer et ønske om å
prioritere overordnet planlegging, for bedre
forvaltning av arealressursene. Det pekes på at
Norge har en lav befolkningstetthet, samtidig
som bare 4 % av arealene i landet er dyrkbar
mark. Mesteparten av våre utbygde områder er
konsentrert rundt den dyrkbare marken, og
skaper konflikter mellom ytterligere konsentrasjon og jordvern. Det legges vekt på en mer
strategisk
innrettet
arealog
transportplanlegging slik at alternative areal- og
transportstrategier på et tidlig tidspunkt vil
kunne bidra til økt kvalitet og effektivitet i
planprosessene og gi et bedre grunnlag for
politisk avveining og vedtak.

2.1.1 Nasjonal transportplan 2010-2019
Nasjonal transportplan presenterer hovedtrekkene i transportpolitikken til regjeringa, og er et
verktøy for prioritering av utbygging, drift og
vedlikehold for den statlige transportinfrastrukturen.
Gjennom Nasjonal transportplan for 2010–2019
viser Stortinget stor vilje til å satse på jernbanen
med en betydelig økning til vedlikehold. Det
skal i denne tiårs perioden brukes i alt 321,9
milliarder kroner over statsbudsjettet til utbygging, drift og vedlikehold av vei- og
jernbanenettet og til tiltak i havner og fergeleier.
Dette er 100 milliarder kroner eller 45 prosent
mer enn i forrige Nasjonal transportplan.

Nyere målsetninger om jordvern er nedfelt i siste
stortingsmelding om Regjeringens miljøpolitikk
og rikets miljøtilstand (6). Regjeringen sier i
denne meldingen at den vil:

Prosjektet,
Sandbukta–Moss/Kleberget,
er
prioritert i gjeldende NTP 2010–2019 med oppstart i den første fireårsperioden, 2010–2013. I
siste del av planperioden legges det opp til å
fortsette dobbeltsporutbyggingen sørover fra
Kleberget til Såstad.

• Halvere den årlige omdisponeringen av de
mest verdifulle jordressursene innen 2010.
• Stimulere kommunene til å utpeke
kjerneområder for landbruk som grunnlag
for kommunale planavklaringer.

Figur 2-1: Hovedveisystemet i Moss og Rygge inkl. jernbanen.
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• Stimulere til regionale planprosesser i byog tettstedsområder, der det trekkes
langsiktige jordverngrenser.
• Arbeide for å redusere avgangen av dyrket
mark til samferdselstiltak.
Det pågår arbeid på flere ulike nivåer for å
styrke jordvernet, blant annet utredes det en egen
hjemmel i jordloven for vern av dyrket mark.

Retningslinje for behandling av støy i
arealplanlegging
Ved utarbeidelse av arealplan som omhandler
etablering av nye støykilder, gjelder anbefalte
grenseverdier
i
Miljøverndepartementets
retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) (9).
Støyretningslinjen (T-1442) har anbefalte
utendørs støygrenser for boliger, fritidsboliger,
sykehus/pleieinstitusjoner, skoler og barnehager.
Grensene er forskjellige avhengig av hvilken
type kilde som lager støyen.

2.1.3 Statlige retningslinjer
Rikspolitiske retningslinjer for samordnet
areal- og transportplanlegging
De rikspolitiske retningslinjene for samordnet
areal- og transportplanlegging (7) har som mål at
arealbruk og transportsystem skal utvikles slik at
de fremmer samfunnsøkonomiske effektive
ressursutnyttelse med miljømessig gode løsninger, trygge lokalsamfunn og bomiljø, trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Det skal
legges til grunn et langsiktig, bærekraftig
perspektiv i planleggingen. Det stilles krav til
innhold i oversiktsplan, kommune (del)plan og
fylkes (del)plan, herunder at prosjektets
virkninger for miljø, naturressurser, fremkommelighet, trafikksikkerhet, områdemessige
virkninger, gjennomførbarhet, samt muligheten
for samling og minimalisering av naturinngrep
skal vurderes. Vurderinger i forhold til miljø
omfatter blant annet landskapsbilde. De
rikspolitiske retningslinjene er gitt ved Kgl.
Resolusjon av 20. august 1993 i medhold av
plan- og bygningsloven av 14. juni1985, § 17-1
første ledd. I pkt. 3.2 påpekes det at det bør
tilstrebes klare grenser mellom bebygde områder
og landbruks-, natur- og friluftsområder, og at
utbyggingen bør bidra til å bevare grønnstruktur,
biologisk mangfold og de estetiske kvalitetene i
bebygde områder.

Retningslinjen anbefaler også at det stilles krav
til innendørs støy som følger grenseverdiene i
Norsk standard NS 8175 klasse C.
Retningslinjen er ikke i seg selv juridisk bindende, men kommunen bør i henhold til KLIFs
veiledning TA-2115 vedta juridisk bindende
støygrenser for nye anlegg ved å nedfelle disse i
reguleringsbestemmelser i planen (10).
Støyretningslinjen deler de områdene som har
støy over anbefalte grenseverdier inn i to soner,
gul og rød sone. For disse sonene er det gitt
retningslinjer for anbefalt arealbruk. I rød sone
skal i utgangspunktet ny støyfølsom bebyggelse
unngås. Den gule sonen er en vurderingssone,
hvor ny støyfølsom bebyggelse kan tillates
dersom det gjennomføres tilstrekkelig med
avbøtende tiltak.
RPR for planlegging i kyst- og sjøområder i
Oslofjordregionen.
Oslofjordregionen utgjør landets nærings- og
befolkningsmessige tyngdepunkt, samtidig som
fjorden og kystsonen er landets mest benyttede
rekreasjonsområde og inneholder store verneverdier. Det er av nasjonal betydning at regionen
kan utvikle sin funksjon som landets næringsmessige tyngdepunkt innenfor rammen av en
bærekraftig utvikling.

RPR for å styrke barn og unges interesser i
planleggingen
Retningslinjene tar sikte på at barn og unges
interesser blir bedre ivaretatt i planleggingen av
det fysiske miljø (8).

Det er et overordnet mål å etablere en
bærekraftig utvikling gjennom praktisering av
sektorovergripende politikk på alle nivåer i
samfunnet (St. meld. nr. 46 (1988–89) "Miljø og
utvikling").

På kommunenivå innebærer dette at barn og
unge blir delaktige i planprosesser og får
mulighet til å uttale seg. Arealer og anlegg skal
sikres mot forurensning, støy, trafikkfare og
annen helsefare. I nærmiljøet skal det
tilrettelegges store nok og egnede arealer for lek
og utfoldelse. I den grad arealer som brukes til
dette går tapt, skal det skaffes fullverdige
erstatningsarealer.

Konsekvensutredning Kleberget-Såstad

Det er også en sentral politisk målsetting å øke
muligheter for friluftsliv i dagsutfarts- og
ferieområder. Strand- og skjærgårdsområder er
prioritert for slike formål. Ubebygde strandområder som ligger til rette for bading og
friluftsliv er spesielt prioritert. Særlig i Oslofjorden er slike områder en så knapp ressurs at
omdisponering av slike arealer til konkurrerende
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som samtidig tilfredsstiller
samfunnsmessige mål.

formål som regel ikke bør skje (St. meld. nr. 40
(1986-87) "Om friluftsliv").
Kystsonen i Norge har siden midt i 1950-årene
hatt et særlig vern mot nedbygging, gjennom
lovgivning om strandområdene og senere
gjennom bestemmelser om 100-metersbeltet i
plan- og bygningslovens § 17-2. Det har likevel
foregått en utstrakt nedbygging og dermed en
forringelse av verneverdier og muligheter for
allmenn rekreasjon. I Oslofjordregionen er disse
problemstillingene klarlagt i NOU 1986:21 "Ytre
Oslofjord" og andre utredninger.

andre

d) Legge særlig vekt på å ivareta hensynet
til personer med nedsatt funksjonsevne.
e) Styrke
fylkeskommunens
og
fylkesmannens muligheter for innspill
og medvirkning.
Den europeiske landskapskonvensjonen
Den europeiske landskapskonvensjonen trådte i
kraft 1. mars 2004. Den setter et sterkere fokus
på verdiene i landskapet. Hovedintensjonen med
konvensjonen er å styrke ivaretakelsen av
landskap gjennom vern, forvaltning og
planlegging. Konvensjonen gir føringer for
planlegging og forvaltning av landskapet.
Hovedmålet er å sikre representative og sjeldne
nasjonale landskapstyper, verne og pleie
stedskarakter og identitet, samt å unngå å
forringe rikdommer og mangfoldet av
landskapstyper i Europa.

Gjennom Oslofjordprosjektet er de overordnede
miljøpolitiske mål for Oslofjorden tatt opp, bl.a.
gjennom utarbeidelse av rikspolitiske retningslinjer, jf. St. prp. nr. 1 (1991-92), under Miljøverndepartementets avsnitt Helhetlig arealpolitikk, samt St. meld. nr. 31 (1992-93) "Den
regionale planleggingen og arealpolitikken".
Siktemålet med retningslinjene er å presisere de
politiske mål som må tas med i avveiningen
mellom
utbygging
og
verneog
rekreasjonsverdier etter plan- og bygningsloven.

Norge har gjennom denne konvensjonen
forpliktet seg til å gjennomføre konkrete tiltak,
som skal bidra til å styrke innbyggernes
livskvalitet og helse og samtidig fremme
bærekraftige og attraktive lokalsamfunn.
Miljøverndepartementet har hovedansvaret for å
følge opp. Tiltakene er følgende:

Universell utforming (ikke endelig godkjent)
Miljøverndepartementet har utarbeidet forslag til
rikspolitiske retningslinjer for universell
utforming. Forslaget var på høring i 2007, men
er foreløpig ikke formelt vedtatt.
Universell utforming innebærer en inkluderende
planlegging og utforming av produkter og
omgivelser. Universell utforming legger til
grunn mangfoldet av mennesker og tilstreber
løsninger som kan brukes av alle.

A. Styrke bevisstheten om landskapet

Retningslinjene er foreslått å legges til grunn for
all planlegging etter plan- og bygningsloven.
Retningslinjene bør brukes i øvrig forvaltningsvirksomhet innenfor de rammene sektorlovene
gir.

D. Utforme mål for framtidig landskapskvalitet

B. Utvikle kunnskap og ferdigheter
C. Kartlegge og vurdere dagens landskapskvaliteter og endringsprosesser

E. Forankre gjennomføringen i forpliktende
planer og vedtak.

Formålet med disse rikspolitiske retningslinjene
er å:

2.2

a) Sikre
at
planlegging
på
alle
forvaltningsnivåer bidrar til en utvikling
mot et stadig mer universelt utformet
samfunn.

2.2.1 Fylkes- og fylkesdelplaner
Fylkesplan
Fylkesplanen for Østfold 2009–2012 ble vedtatt
av Fylkestinget 26. februar 2009 og godkjent i
Statsråd 11. mars 2011 (11).

b) Klargjøre det offentliges ansvar for at
universell utforming blir ivaretatt i
planleggingen
av
byggeområder,
utearealer og transportinfrastruktur.

Planen har utbygging av dobbeltspor mot Halden
som et viktig delmål under tema verdiskaping.
Dobbeltsporet gjennom Moss er et prioritert
prosjekt i den regionale strategien for Mosse-

c) Stimulere til planlegging som gir god
tilgjengelighet og brukbarhet for alle, og
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regionen. Videre er det lagt opp til en videreutvikling av tettstedet på Halmstad, i tråd med
det kommuneplanen for Rygge legger opp til.

2.2.2 Kommuneplaner
Kommuneplanens arealdel for Rygge
kommune
Ny kommuneplan for Rygge ble vedtatt
16.6.2011. I gjeldende plan ligger arealet som
vises for dobbeltsporet i planprogrammet inne
som hensynssone med ”særlig krav til
infrastruktur. Område for driftsbanegård er ikke
avmerket.

Figur 2-2: Utsnitt av vedtatt kommuneplan for
Rygge ved Halmstad, hvor arealer sør for Rygge
stasjon er lagt ut til boligformål.

Kommuneplanen viser også en fremtidig
utbygging i området sør for Rygge stasjon, med
arealer til boligformål, og et næringsområde ved
'Lille Rygge næringspark - hotell, forretning,
kontor', hvor reguleringsplan er godkjent.

2.2.3 Kommunedelplaner
Kommunedelplan Moss sentrum 2006
I sentrumsplanen for Moss er det avsatt arealer
til nytt dobbeltspor i henhold til regulert
traséalternativ 2B (1999). Se figur 2-3.

Figur 2-3: Utsnitt av sentrumsplanen for Moss.
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• Gang- og sykkelvei fv. 119 Larkollveien,
fra Dilling og sørover.
• Byggesak: Terrasseblokk Værlebakken.
• Golfbanen på Ekholt.
• Gang - og sykkelvei langs fv. 314
Dyreveien, gang- og sykkelvei
Carlbergundergangen - Ekholtveien i Rygge
- planen er ikke vedtatt.
• Norrøna, vedtatt i 1978.
• Kallum - Dyre - Heia, del 4, vedtatt i
1971.
• Kallum - Dyre - Heia, del 2, vedtatt i
1987.

2.2.4 Reguleringsplaner
Sandbukta–Moss/Kleberget
I 1999 ble det utarbeidet en samordnet
reguleringsplan for jernbane, riksvei og havn i
Moss. Det vises til kapittel 1.3.1 for mer
utfyllende opplysninger. Sentrumsplanen for
Moss bygger på arealbruken vedtatt i denen
reguleringsplanen.
Del av Norrøna
Reguleringsplanen ble godkjent i 2008 og
grenser til dagens jernbanespor på Værlevangen.
Formålet i planen er boliger med tilhørende
småbåthavn.

Figur 2-4: Godkjent reguleringsplan, Del av
Norrøna.
Figur 2-6: Reguleringsplan for Lille Rygge
næringspark ved Halmstad - hotell, forretning,
kontor.

Andre reguleringsplaner
Av øvrige relevante reguleringsplaner i området
kan nevnes
• Lille Rygge næringspark - hotell,
forretning, kontor.

Figur 2-5: Reguleringsplan for ny gang- og sykkelvei langs fv. 314 Dyreveien. Gang- og sykkelveien er
regulert inn på vestsiden av Dyreveien.
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2.3

Utredningsarbeidet skal
handlingsalternativer:

Transportplaner og
utredninger

En videreføring av dagens
jernbanepolitikk.
• En mer offensiv videreutvikling av
eksisterende jernbanenett
• Høyhastighetskonsepter som delvis bygger
på eksisterende nett
• Hovedsakelig separate høyhastighetslinjer

Konseptvalgutredning (KVU) for hovedveisystemet i Moss og Rygge er bestilt av
Samferdselsdepartementet og skal avklare
prinsipielle løsninger for hovedveisystemet i
Moss og Rygge hvor en ser vei og jernbane i
sammenheng. Utredningen skal munne ut i en
anbefaling av løsning. Regjeringen vedtar
konseptvalg og legger rammer for videre
planlegging.

I tilknytning til høyhastighetskonseptene skal
utrederne vurdere enkeltspor opp mot
dobbeltspor, ren langdistansetrafikk opp mot
ulike typer blandet trafikk, og om ny
infrastruktur skal erstatte eller komme i tillegg til
eksisterende jernbanenett.

Utredningene rundt KVU for hovedveinettet i
Moss og Rygge, har ikke hatt noe behov for
nærmere samkjøring eller samarbeid med JBV
planer for nytt dobbeltspor fra Kleberget og
sørover i Rygge kommune. Ingen av tiltakene
eller konseptene i Statens vegvesen sin KVU
berører eller tangerer den korridor som ligger til
grunn for de alternativer som blir utredet.
Statens vegvesen sin kontakt og samarbeid med
JBV i prosjektet har i all hovedsak vært knyttet
opp mot sentrale veiløsninger i Moss.

Utredningen skal presenteres som en del av
forslaget til NTP i februar 2012.

2.3.3 Revisjon av InterCity-strategien
(Skien-Lillehammer-Halden)
Jernbaneverket har igangsatt et arbeid med å
revidere gjeldende IC-strategi fra 1992.
Fremtidig mobilitetsbehov med hovedvekt på
arbeidsreise og optimal betjening av byene
ligger til grunn for gjeldende strategi.
Konklusjonen var at et fremtidig behov bør
møtes med en moderne dobbeltsporet jernbane
på strekningene Oslo–Halden, Oslo–Skien og
Oslo–Hamar/Lillehammer.

2.3.2 Arbeidet med høyhastighetsbane
Høyhastighetsutredningen har som oppgave å
anbefale strategier for fremtidens persontogtransport i Sør-Norge. Utredningen er organisert
som en egen prosjektorganisasjon, men styres av
Jernbaneverket. Prosjektet ferdigstilles februar
2012, og vil være en viktig del av grunnlaget for
Nasjonal transportplan 2014-2023.

Det foreligger nå en del nye premisser for
utviklingen av togtilbudet i IC-området. I tillegg
har det siden 1990-tallet på regionalt og lokalt
nivå blitt utviklet klarere strategier og mål om
bærekraftig arealutvikling og transport. Dette må
integreres i Jernbaneverkets strategi.

Høyhastighetsutredningen er delt inn i 3 faser.
Fase 1 besto av å samle inn og vurdere tidligere
utredninger. Konklusjonen er at de er laget på så
forskjellige måter at de ikke kan sammenlignes.
Fase 2, består i å legge premissene på plass før
de konkrete strekningene skal vurderes.
Premissene danner grunnlaget for å kunne
sammenligne strekningene. Fase 3 er selve
utredningen av disse strekningene:

I IC-området er enkeltparseller bygget ut, og
traséavklaringer med arealplanvedtak foreligger
for delstrekninger. For å sikre forutsigbarhet og
gjennomføring av gjenstående strekninger,
ønsker Jernbaneverket å fastlegge en utviklingsstrategi for hele IC-området. I første omgang
revideres IC-strategien for Vestfoldbanen og
Østfoldbanen, og det pågår nå et arbeid med
konseptvalgutredning for IC-strekningen på
Østfoldbanen.

Oslo–Bergen
Oslo–Kristiansand–Stavanger
Oslo–Trondheim
Oslo–Gøteborg
Oslo–Stockholm
Bergen–Haugesund–Stavanger i
kombinasjon med Oslo–Bergen og Oslo–
Kristiansand–Stavanger

Konsekvensutredning Kleberget-Såstad

følgende

•

2.3.1 Konseptvalgutredning (KVU) for
hovedveisystemet i Moss og
Rygge

•
•
•
•
•
•

omfatte

I forbindelse med behandlingen av NTP 20102019 bestemte Stortinget at det skal gjøres
konkrete vurderinger av om det er mulig å heve
hastigheten til minimum 250 km/t i alle nye
utbyggingsprosjekter i IC-området. Dette er
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særpreget kulturlandskap med store historiske og
biologiske verdier. Områdets nordre del er et
herregårdspreget landskap med store, sammenhengende jorder, store bygnings- og hageanlegg,
alléer mm. Områdets søndre del domineres av et
jordbrukslandskap med mindre eiendommer,
bekkedrag, lunder, kantsoner mm. Lengst i sør er
indre del av Åkrefjorden inkludert i
verneforslaget. Området inneholder en rekke
fornminner og mange av disse er knyttet til
eiendommene Huseby og Værne Kloster, som
begge har hatt sentrale posisjoner i distriktet i et
historisk perspektiv, sistnevnte eiendom både
som kloster og krongods.

konkretisert i Statsbudsjettet for 2010 (Prop.1 S
2009–2010), der det heter:
St.meld. nr. 16/Innst. S. nr. 300 (2008–2009)
Nasjonal transportplan 2010–2019 fastslår
hovedprioriteringene til jernbaneutbygging
for den kommende tiårsperioden. For de
store utbyggingsprosjektene ble det valgt å
videreføre satsingen på å etablere et
kapasitetssterkt jernbanenett i InterCitytriangelet. Utbyggingen av IC-triangelet vil
bli videreført i henhold til Nasjonal transportplan 2010–2019. Det vil imidlertid være
behov for å se framtidige utbygginger langs
disse strekningene i lys av mulige høyhastighetskonsepter. IC-utbyggingen bør i
størst mulig grad kunne tilpasses og kombineres med mulig fremtidig høyhastighetstrafikk med hastigheter fra 250 km/t og
høyere på fjernstrekningene. For framtidige
utbyggingsprosjekter innenfor IC-triangelet
vil det bli gjort konkrete vurderinger av om
det vil være hensiktsmessig å bygge ut for
høyere hastighetsstandard enn 200 km/t.
Dette betyr at i planer for utbygging i ICområdet må vurderes i sammenheng med fremtidig utvikling av fjerntogtrafikk (høyhastighet),
med sikte på å finne optimale løsninger for et
nasjonalt transportsystem.

Verneforslaget har vært på høring, men er
foreløpig ikke endelig vedtatt.
Både Jernbaneverket og Rygge kommune har i
høringen pekt på at verneplanen ikke må være
til hinder for fremføring av dobbeltsporet
jernbane.
I Fylkesmannens tilråding til Direktoratet for
Naturforvaltning står det at bestemmelsene ikke
skal være til hinder for drift og vedlikehold av
eksisterende og framtidig jernbane (pkt. 1.2.d).
Alléer og trerekker i Østfold
I St.meld.nr 16 (2008–2009) Nasjonal transportplan 2010–2019 er verdien av kulturlandskapet
vektlagt:

I pågående KVU inngår strekningen RyggeHalden. Her blir det vurdert konsepter med
hastighet på henholdsvis 200 og 250 km/t. I
alternativet med 200 km/t er hastigheten redusert
for å komme innom byene.

2.4

Regjeringen har som mål å begrense inngrep
i viktige kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap og dyrket jord.
I St.meld.nr 24 Nasjonal transportplan 2006–
2015 har Statens vegvesen forpliktet seg til å ta
hensyn til konvensjonens intensjoner gjennom
prosjektering, planlegging og forvaltning både i
byer og tettsted så vel som i det landlige
landskapet.

Verneplaner og
kartleggingsarbeid

I samarbeid med Riksantikvaren og Institutt for
landskapsplanlegging ved Universitetet for
miljø- og biovitenskap, har Statens vegvesen
vurdert hvilke verdier alleene langs veiene
representerer. Dette er presentert i publikasjonen
Trær & alleer.

Forslag til opprettelse av Værne Kloster
landskapsvernområde
Det pågår en arbeidsprosess med et vernforslag
for Carlberg - Værne Koster-Årefjorden.
Området
foreslås
vernet
som
landskapsvernområde i medhold av naturmangfoldsloven § 36. I landskapsvernområder skal det
ikke settes i verk tiltak som kan endre landskapets særpreg eller karakter vesentlig. Den
foreslåtte avgrensningen er vist på kartet i figur
2-7.

For å få en bedre oversikt over omfang av alleer
og trerekker, har Statens vegvesen kartlagt disse
i Østfold. Arbeidet er utført i et samarbeid
mellom Statens vegvesen Region øst, Østfold
distrikt og Vegdirektoratet. Alle alleer på det
statlige og fylkeskommunale veinettet i Østfold
ble kartlagt sommeren 2007 og 2008 og er
presentert i rapporten "Alleer og trerekker i
Østfold 2009 (12). Rapporten er et grunnlag for

Arbeidet ble startet opp første gang i 2003, etter
at kommunestyret i Rygge vedtok å stille seg
positiv til arbeidet om landskapsvern. Det
foreslåtte verneområdet inneholder et svært

Konsekvensutredning Kleberget-Såstad

34

JBV Utbygging, desember 2011

FORHOLDET TIL ANNEN PLANLEGGING

bedre vern, forvaltning og praktisk skjøtsel av
alleer.

areal på ca. 61 dekar. Formålet med fredningen
er å bevare en edelløvskog i mest mulig naturlig
tilstand. I Bogslunden finnes gråor-askeskog,
svartor-sumpskog og alm-lindeskog.

Bogslunden naturreservat
Naturreservatet ble opprettet i 1973 og har et

Figur 2-7: Foreslått avgrensning av Værne Kloster landskapsvernområde etter høring og
tilråding fra Fylkesmannen i Østfold
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3 Beskrivelse av tiltaket
3.1

maks stigning på 12,5 ‰ for 200 km/h og
blandet trafikk med både passasjertog og
godstog. Minste vertikalkurve ihht normale krav
er 4000 m.

Tiltaksbeskrivelse nytt
dobbeltspor

Sporavstand
Der sporets radius er mellom 1000 og 4000 m
skal minste sporavstand være 4,6 m. På stasjoner
er den normale sporavstand 4,7 m.

3.1.1 Standard og utforming
Funksjonskravene knyttet til Jernbaneverkets
produkt - kjøreveien med stasjoner og system for
trafikkstyring - omfatter:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Der nytt spor legges inntil eksisterende spor vil
det være nødvendig med en økning av
sporavstanden, slik at eksisterende spor kan
ligge mens nytt spor bygges. Det anbefales en
minsteavstand på 5,4 m, for å gi en
anleggsmessig enklere løsning.

Sikkerhet
Pålitelighet / punktlighet
Kapasitet
Hastighet
Aksellast
Profil
Komfort / opplevelse
Informasjon
Miljøvennlighet

Forbikjøringsspor for godstog
Forbikjøringsporene ved Moss stasjon skal
kunne brukes til godstog som har en lengde på
minst 750 m. Forbikjøringssporet tilkobles
dobbeltsporet inne i tunnel, ca. 100 meter inn i
tunnelen. Det blir tre spor fra nord inn i tunnelen
ved Moss stasjon.

Funksjonskravene danner de grunnleggende
premissene for planen mht. kvalitet og kvantitet
på tekniske løsninger og systemer. Enkelte av
funksjonskravene bygger generelt på direktiv
bestemt av myndighetene gjennom lover og
forskrifter. Internt i Jernbaneverket er disse
nedfelt i Teknisk Regelverk (JD 501-562) og
Trafikk- og El-sikkerhetsregelverket (JD 343390).

Tunneler
Tunneler på parsellen er planlagt som
ettløpstunnel med dobbeltspor, tunnelklasse C.
Teknisk utstyr som skal inn i tunneler er vist i
tabell 3-1. Kravene for lengre tunneler enn 1000
m gjelder ikke for daglinjealternativet:

Andre funksjonskrav kan være mer direkte
knyttet opp mot oppfyllelse av spesielle
målsettinger for prosjektet.

Tabell 3-1: Tabellen viser generelle krav til
minimumstiltak i tunnel i henhold til JBVs
regelverk

Avvik fra regelverk eller fastsatte funksjonskrav
beskrives og begrunnes i beskrivelsen av
tiltaket/alternativene eller i dette kapittelet.

Minimumstiltak

I hele planprosessen, fra utredning til byggeplan
og drift, skal planlegging og bygging styres mot
at krav til pålitelighet, tilgjengelighet,
vedlikeholdbarhet og sikkerhet (RAMS)
oppfylles. Planmessig arbeid for å tilfredsstille
dette utføres etter retningslinjer fra den
europeiske normen EN50126.

Rømningsveier
Atkomstvei til
tunnelåpninger
Brannslokkingsapparater
i utstyrsrom
Gangbane
Nødlys
Anvisningsskilt
Nødkommunikasjon
Jordingsstenger i
åpningene
Strømuttak
Brannbeskyttelse av
konstruksjoner

Trasé/sporplan
Generelt er det et mål å øke hastigheten sør for
Moss fra dagens 100-130 km/h til minst 200
km/h.
Krav til sporgeometri for 200 km/h er i henhold
til Jernbaneverkets Tekniske regelverk en
minsteradius på 2400 m. Vertikalkurvatur har en
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Gjelder
tunneler
lengre
enn
1000 m
1000 m

Krav gitt
i avsnitt
10.2.2
10.2.3

1000 m

10.2.4

500 m
500 m
100 m
1000 m

10.2.5
10.2.6
10.2.7
10.2.8
10.2.9

1000 m
Alle

10.2.10
10.2.11
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300 mm. Frostsikrings- og forsterkningslag har
en dimensjonerende total lagtykkelse på 1650
mm. Dette gir frostsikringslagret en tykkelse på
950 mm.

Rømningsveier
Rømningskonsept
basert
på
direkte
evakueringstunneler ut i dagen for hver 1000 m
hovedtunnel. Det skal være tilgang til
nødutgangene og tunnelåpningene. I tilknytning
til
atkomstveiene
skal
det
etableres
redningsområder på minst 500 m2. Eksisterende
veier kan benyttes.

Kobling mellom ny og eksisterende bane
Ved koblingspunkter mellom nytt og
eksisterende spor, samt bygging av nytt spor
inntil eksisterende spor, skal følgende forhold
vurderes spesielt:

Overbygning
Sporkonstruksjonene skal være overbygningsklasse d i henhold til teknisk regelverk. Dette
innebærer følgende krav:
•
•
•
•
•

•
•

Skinner: For spor og sporveksler skal
skinner være av typen 60E1.
Sviller: Sviller skal være av betong, type
NSB 95, svilleavstand 600 mm.
Befestigelse: Befestigelsen skal være
fjærende, type Pandrol Fastclip.
Ballast: Tykkelsen på ballasten skal være
minimum 570 mm, med pukk 31,5-63
mm.
Det skal ikke være planoverganger.

•
•
•
•
•

masseutskifting av eventuelle telefarlige
masser i eksisterende spor
undersøkelser av eksisterende
frostisolasjon, utdrenering av torv og
lignende
utdrenering av lukket trau
tilleggssetninger av eksisterende spor
stabilitet i anleggsfasen, bruk av
jordarmering med seksjonsvis
masseutskifting
ivareta drenering
fare for ujevn elastisitet i overgangssoner

Terrengtilpasning av fylling og skjæring
Det er lagt opp til variert helning på fylling langs
banen tilpasset stedlige forhold. Helningen skal
ikke være brattere enn 1:2. Unntaket er for
eksisterende fylling på Værlevangen, langs
sporets vestside. Denne skal opprettholdes og er
stedvis noe brattere enn 1:2. Fyllingene langs
banen skal dekkes med jord og tilsås.

Minimum frihøyde
Minimum frihøyde er 7,300 m for kryssende
konstruksjoner/veier og 6,400 m i tunnel.
Underbygning og normalprofil
Normalprofil
Normalprofil for situasjon med banen på fylling
er vist i figur 3-1. For normalprofil i andre
situasjoner henvises til tegningshefte i
hovedplan.

Der det er mulig skal fyllinger ha slake
skråninger med god overgang til tilstøtende
terreng. På åkerland i åpent kulturlandskap er det
lagt inn en helning på 1:7. Sidearealene kan da
brukes til dyrking samt at baneanlegget blir
minst mulig markert i terrenget. En slik

Frostsikrings- og forsterkningslag
Forsterkningslaget skal ha tykkelse 700 mm og
er av sprengstein med maksimal steinstørrelse

Figur 3-1: Normalprofil der banen går på fylling
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ned mot undergangene etableres med
gresskledde sideskråninger med helning 1:2.

tilpasning er forutsatt på strekningen mellom
Carlberg og Dilling, og på strekningen mellom
Dilling og Såstad, som består av nesten helt flate
jordbruksarealer. Eksisterende driftsvei skal
benyttes på strekningen mellom Carlberg og
Dilling. Denne ligger på sørsiden av jernbanen.
Sideterrenget mellom jernbane og driftsvei
foreslås her etablert med helning 1:2.

De enkelte konstruksjonene må bearbeides
arkitektonisk i detalj- og reguleringsplanfasen.
Signal og sikringsanlegg
For å oppnå effektmålene, stilles det store krav
til signalsystemets utforming. Kravet om tett
pendle- og fjerntrafikk med høye hastigheter
kombinert med en kraftig økning i antall tog,
sammen med saktegående godstog, stiller store
krav til strekningen. Mål for kjøretid, kapasitet
og punktlighet krever et robust signalanlegg med
vekt på mulighet til å avvikle trafikken
tilfredsstillende også ved avvik.
Signalanlegget skal utføres ihht. teknisk
regelverk og slik at RAMS kriterier oppfylles.
Videre skal krav til trafikkapasitet ivaretas på
anlegget.
JBV
planlegger
å
beholde
sikringsanlegg med tilhørende linjeblokkering på
strekningen i påvente på innføring av nytt
signalsystem ERTMS. Stekningen skal utrustes
med F-ATC som optimeres ut fra kapasitetskrav.
Strekningen skal fjernstyres med Siemens Vicos.

Løsmasseskjæringer legges med helning 1:2.
Der det er dårlige grunnforhold må skråningene
være slakere, da brattere skråninger (1:2 eller
1:3) krever forsterkninger av grunnen.
Skråningstopper og -bunner skal alltid avrundes,
og det skal være en jevn overgang mellom
skråning og terreng.
Fjellskjæringer tas ut med helning 10:1 dersom
kvaliteten på fjellet tillater det. Avrunding av
skjæringstoppen mot bakenforliggende terreng
skal vurderes. Grøftebredden skal ivareta behov
for snølagring.
Inn mot fjellskjæringer og eksisterende murer
skal det etableres en gresskledd skråning inn mot
fjellfoten / murfoten. Fyllingen skal ha en
helning 1:2.

Tele
Teleanlegget skal utføres i henhold til teknisk
regelverk og slik at RAMS-kriteriene for
prosjektet oppfylles.
Det ligger en 24 pars langlinjekabel (L24) og en
12 pars langlinjekabel (L12) mellom Moss St og
Dilling St langs eksisterende spor/daglinje. Det
er ukjent hvilke funksjoner som er koplet til
respektive kabel og hvorvidt redundans finnes
eller hvordan den blir oppnådd. Dette må det
sees nærmere på i neste planfase.

Konstruksjoner
Konstruksjoner skal tilfredsstille gjeldende
retningslinjer for toglaster, sikring av
høyspentanlegg mv. som beskrevet i Teknisk
Regelverk. I tillegg skal generelle retningslinjer
for betongkonstruksjoner, jordskjelvsikring med
mer følges
Det er foreslått samme uttrykk i konstruksjoner
og bygde elementer, som sikrer en enhetlig
utforming av baneanlegget. Der det er behov for
støttemurer utføres disse så langt mulig med
stablestein. Naturstein i murene gir en
formmessig
forankring
til
eksisterende
landskapsform og terrenginngrepene blir mindre
synlig.

L24 antas å inneholde samband for:
• Blokkindikering
• RTU
• Blokktelefon
• Vicos
• Nødstopp
• Trafikkinformasjonssystem (høytalere)
• Toganmelding TAM
• Telefon i teknisk hus.

Alle kjørbare underganger er forutsatt utformet
med definert broplate og brokar. Brokarene
forblendes med naturstein på sidene for mest
mulig naturlig utforming. Broplaten har et
tverrsnitt som er smalere ytterst, og gir et lettere
inntrykk av konstruksjonen. Kontrasten og
tilpassing mellom materialene skal bidra til å
”beskrive” betongkonstruksjonens funksjoner
som bæring og spenn. Konstruksjonen i
undergangen skal oppleves som lett og åpen.

Det forutsettes at tunnelradioanlegg skal gi
dekning for dagens GSM (Telenor/NetCom) og
GSM-R og TETRA (nødradio) anlegg på
strekningen.
Det forutsettes at det er radiodekning utenfor
tunneler for GSM/GSM-R og at det er
radiodekning utenfor tunneler for TETRA.

Driftsundergangene utformes med samme
uttrykk som de kjørbare undergangene, men
mindre og enklere konstruksjoner. Driftsveiene
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Teknisk rom installeres med innbruddsalarm og
passerkontroll.

på
tunnelvegg.
Eksisterende
kontaktledningsstolper benyttes der det er mulig.

Det skal legges opp for telefon og internett i
tunnel.

Lavspenning
Kraftforsyning til signalanlegget kobles til KLanlegget via transformatorer og med reservekraft
fra nærliggende tettsted/eksisterende nett.
Lavspenningsanlegget tilkobles eksisterende
nett. Vekselvarme tilkobles nærliggende
tettsted/eksisterende nett via transformatorer
med plassering på bakken.

Det legges ny L24 og L12 kabel som erstatning
for eksisterende parkabel på hele strekningen
mellom Moss og Såstad. Det legges ny G48
kabel på hele strekningen mellom Moss stasjon
og Dilling stasjon.
Nødtelefon planlegges på begge sider av
dobbeltsporet, midt i tunnelen, samt utenfor
nordre påhugg og søndre påhugg (totalt 6
nødtelefoner).

Kraftforsyning for lavspenningsanlegg i tunnel
kobles til eksisterende nett, med avbruddsfri
strømforsyning (UPS) som reservekraft for
nødbelysning og evt. andre anlegg.

Tunnelradiodekning anlegges ved å sette opp
repeater ved hver tunnelmunning tilkoblet
utstrålende koaxialkabel i tunnelen og
retningsantenne ved tunnelpåslag. For å bygge
tunnelradioanlegg behøves en kiosk, 3x4m, ved
respektive tunnelmunning. Kiosken skal være
utstyrt med 2 separate rom med egen dør. Det
ene rommet er avsatt til Jernbaneverket og det
andre rommet er avsatt for eksterne operatører.

For Carlbergalternativet hentes kraftforsyning til
belysning i tverrslag og rømningsveier fra
transformatorkiosker. Kioskene plasseres i og
utenfor tunnelen. I tunnelen kreves et areal til
kiosk på ca. 3 x 4 meter.
Kraftforsyning av lavspennings signalanlegg i
tunnel utføres fra transformatorkiosker.
Kioskene plasseres i tunnelen ved tverrslaget /
rømingsvei (km 61.9) og utenfor hver
tunnelportal.

Kraftforsyning 3x16A anlegges for radiokiosk.
Antennemast (20m) settes opp ved kiosk
inklusive fundament. Kanaler anlegges fra kiosk
til mast og fra kiosk til langsgående
kabelkanaler.

Utrustning i kioskene er kraftforsynt fra
transformatortilkoblingen
til
KL-anlegget,
reservekraft fra tettstedsnært nett og UPS for
avbruddsfri kraft.

Kontaktledningsanlegg
Kontaktledningsanlegget (KL) skal utføres i
henhold til teknisk regelverk og slik at RAMSkriteriene
til
anlegget
tilfredsstilles.
Kontaktledningssystem 25 med y-line som
gjelder for hastigheter 200 km/h skal benyttes fra
Moss til Såstad. På stasjonene kan system 20
uten y-line benyttes.
Daglinjealternativet
krever
en
sugtransformator
med
plassering
eksisterende sugtransformator er i
Tunnelalternativet
krever
2
sugtransformatorer.

Miljø
Gjerder
Det forutsettes gjerder/viltgjerder langs begge
sider av sporet på strekninger der det ikke
etableres støyskjermer. Gjerde blir av typen
nettinggjerde i en høyde på ca. 2 meter.

ny
der
dag.
nye

Støy
Tiltaket skal oppfylle krav til støy gitt i
Miljøverndepartementets
retningslinje
for
behandling av støy i arealplanlegging (T-1442).

Sugtransformatorene skal ikke plasseres i tunnel.
Elektrisk oppdeling av kontaktledningsanlegg
med seksjonsfelt plasseres mellom Moss stasjon
og tunnelpåhugget, og etter tunnelen mot Såstad.
Utenfor hver tunnelportal plasseres en jordbryter
tilkoblet KL-anlegget.

I hovedplanarbeidet er det lagt inn tiltak i form
av støyskjermer langs med sporet i områder der
planlagt spor er i nærheten av boliger, se
beskrivelse under hvert enkelt alternativ.
Støyskjermene skal etableres med en høy
arkitektonisk kvalitet med innslag av glass der
det er naturlig i forhold til utsikt, reiseopplevelse
og visuell barriere. Det blir også behov for lokal
skjerming av uteplass og fasadetiltak for en del
boliger.

Ny kontaktledning system 25 med y-line
monteres fra Moss til Såstad. I tunnel blir
utliggere montert i tunnelvegg (horisontale
utliggere). Det skal være separat innfesting for
hvert spor. Returledning monteres på konsoller
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mer enn 1,5 min saktekjøring. Omfanget av
arbeid nær eksisterende spor må derfor
begrenses til maks 1 km.

Strukturlyd
Tiltaket skal oppfylle krav til støy gitt i
Miljøverndepartementets
retningslinje
for
behandling av støy i arealplanlegging (T-1442),
retningslinjen omhandler ikke strukturlyd.
Strukturlyd omfattes av NS 8175, der det i
kapittel 5.5 angis at: ”… For støy fra trafikk i
kulverter og tunneler gjelder de samme
grenseverdier for A-veid maksimalt lydtrykknivå
(i sove- og oppholdsrom) som for tekniske
installasjoner…”.

Togfrie perioder kan i visse tilfeller tillates (
inntil 4 timer). Varigheten av disse periodene
bør være så kort som mulig, maksimalt 3 mnd.
Totalbrudd kan bestilles for opp til 48 timer, og
må også bestilles i god tid og planlegges nøye.

3.1.2 Veiomlegginger

Vibrasjoner
Det finnes ikke retningslinjer for behandling av
vibrasjoner i arealplanlegging på tilsvarende
måte som det gjør for støy. Norsk Standard NS
8176 [2] har angitt i tillegg B (informativ) en
grenseverdi på høyeste vibrasjonshastighet i
boliger, v w,95 = 0,3 mm/s for klasse C og v w,95 =
0,6 mm/s for klasse D. Målestørrelsen er et
statistisk veid maksimalnivå. Det anbefales at
grenseverdi på v w,95 = 0,3 mm/s skal tilstrebes.

Vei- og fotgjengerkryssinger
Ved bygging av dobbeltsporet er det krav til
planfrie kryssinger både for kryssende veier og
gang- og sykkelveier. Løsninger for offentlig vei
skal utformes i tråd med veinormaler utarbeidet
av Statens vegvesen eller av annen
veimyndighet. Løsningene må tilfredsstille krav
til frisikt, bæreevne mv. som angitt i
retningslinjer fra Statens vegvesen; kfr. Håndbok
017
Vegutforming
og
Håndbok
018
Vegbygging. Lov og forskriftsbestemmelser
knyttet til universell utforming må tilfredsstilles
i den grad det er mulig.

I tilfeller der både bane og boliger ligger i
områder med løsmasser/leire, kan det oppstå
problemer med følbare vibrasjoner i boliger som
ligger nærmere sporet enn ca. 100 meter. Det
mest kostnadseffektive tiltaket mot følbare
rystelser ved bygging av baner på leire er å
etablere kalksementpæler under sporene. Tiltaket
gir størst virkning der det er bløt leire, med
opptil ca. 50 % reduksjon av vibrasjoner.

Fylkeskommunen
er
vegmyndighet
for
fylkesveiene, mens Moss og Rygge kommune er
veimyndighet
for
kommunale
veier.
Dimensjonering, med veibredder, gang- og
sykkelvei, turveier med mer avklares mer i detalj
med aktuell veimyndighet i senere planfase.
Generelt forutsettes at nye kryssinger av
jernbanen gis en høy standard.

Anleggsgjennomføring
Målsettingen er at togtrafikken skal gå uhindret i
anleggsperioden. Dette er vanskelig å oppnå av
flere årsaker; arbeider foregår nær spor i drift,
innkobling/omkobling av tekniske systemer som
spor, signalanlegg, KL-anlegg og transmisjonsanlegg, innlegging av anleggsveksler.

Eksisterende veier tilfredsstiller ikke alle
veinormalens krav mhp bredder og stigning. Ved
Festeveien er det 15 % stigning på eksisterende
vei. Dette er brattere enn veinormalens krav som
for standardklasse Sa2 er 8 %. Det foreligger to
alternativer for planfri kryssing av Festeveien,
bro og undergang. Alternativet med undergang
medfører en lengre strekning med 15 % stigning

Midlertidig nedsatt hastighet til 30 km/t gir
forsinkelser. Det vil være vanskelig å få tildelt

Figur 3-2: Illustrasjon som viser mulig utforming
av undergang for Festeveien.
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sjøen. Hovedfokus har vært på strekningen
mellom Kleberget og Feste, som har det mest
krevende utgangspunktet, med hellende terreng
og bebyggelse og infrastruktur tett inntil aktuell
korridor.

enn det er i dag. Alternativet med bro gir en
kortere strekning med 15 % stigning enn dagens
situasjon.
Ved Carlbergundergangen på Dyreveien er det i
dag en frihøyde på 2,9 meter. Ny undergang er
planlagt med fri høyde på 3,1 meter. Dette
tilfredsstiler ikke krav til fri høyde på 4,7 meter
(4,9 meter inkl. toleransekrav).

Generelt viser undersøkelsene at det på store
områder under topplaget er bløt til middels fast
kvikkleire med varierende innhold av sand og
silt. Stedvis er det også noe grus i massene og
også fastere lag som antas å være lag med steiner
i kvikkleireavsetningen. Nord i området er det
fyllmasser over en middels fast til bløt leire.

Driftsveier for jernbanen
For tilsyn og vedlikehold av linjen er det
ønskelig med atkomst til denne for
Jernbaneverkets personell. Ved daglinjen søkes
dette løst ved egne driftsveier langs linjen eller
ved å benytte annet veinett (jordbruksveier eller
offentlig veinett), eventuelt ved sti langs banen.
På enkelte partier kan slik atkomst være
vanskelig pga. trang plass. God atkomst til
tekniske bygg, signaler og sporveksler er spesielt
viktig. Planlagte driftsveier er vist på kart i figur
0-2.

I sør mot Feste og øst for jernbanen er det fjell i
dagen. Her viser noen spredte boringer like vest
for jernbanen relativt små dybder til faste
masser, rundt 2 – 4 m. Lenger nord viser
boringene ved Norrøna at det er ca. 15 – 30 m til
fjell. Videre mot øst, oppover i skråningen, viser
boringene fjelldybder på opptil 14 m like vest
for jernbanen og 17,5 m ved Dyreveien ved
toppen av skråningen.
I området ved Norrøna viser prøveseriene at
løsmassene i området er leire med varierende
innhold med silt og sand. Fra rundt 3 – 6 m
dybde blir leiren tilnærmet flytende ved
omrøring, dvs. det er kvikkleire.
Grunnforholdene i området betegnes som meget
dårlige med bløt og middels fast siltig og sandig
kvikkleire og relativt store dybder til fjell. Vest
for jernbanen i sør er terrenget brattere enn
lenger nord. Hvis grunnforholdene er tilsvarende
dårlige også her, vil stabilitetsforholdene være
dårligere enn i nord.

Driftsveier for landbruket
Kartet i figur 0-2 viser også driftsveier- og
driftsunderganger
for
landbruket.
Dimensjonering av landbrukskryssinger er
tilrettelagt for traktor (lysåpning 4x4 m ).

3.1.3

Kapasitetsmål

Maksimal kapasitetsbehov i år 2040 er 10 tog i
timen i begge retninger, blandet trafikk. Nytt
dobbeltspor på strekningen Kleberget - Såstad
tilfredsstiller dette kapasitetsbehovet. Kjøring til
et evt hensettingsområde sør for Moss vil skje i
perioder med mindre trafikk enn i makstimen.
Hensettingsområdet er plassert på utgående side.
Det vil si at tog som skal hensettes kan kjøre
direkte inn på hensettingsområdet, mens tog som
skal ut fra hensettingsområdet må krysse
motgående togvei. Det er viktig at sporveksler,
sporsløyfer og signalplassering ved et evt
hensettingsspor ved Rygge optimaliseres med
hensyn til kapasitet ut til og spesielt inn fra
hensettingsområdet.

Det må regnes med at det er artesisk overtrykk i
grunnen, dvs. vanntrykk i grunnen som ligger
over terrengnivå på grunn av vannstrøm i
drenerende lag som er innestengt av tett leire og
får vanntrykk fra høyereliggende nivå i øst.
Ved planlagt tunnelpåhugg ved Carlberg er det
påvist et parti mer enn 20 m til fjell. Her antas
morenemasser, sannsynligvis mye middels fast
til fast leire. Lengre sør blir det mindre
fjelldybder, på det minste rundt 2 – 3 m, før
fjelldybdene øker videre mot syd og det antas
generelt store partier med bløt kvikkleire i
søndre del av planområdet.

3.1.4 Grunnforhold og geoteknikk
Det er gjennomført grunnundersøkelser (13) i
skråningen øst for jernbanen mellom Kleberget
og Feste samt også vest for denne og ned mot

Konsekvensutredning Kleberget-Såstad

41

JBV Utbygging, desember 2011

BESKRIVELSE AV TILTAKET

Figur 3-4: Løsmassekart
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Figur 3-5: Berggrunnskart
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3.1.5

Geologi og bergteknikk

3.1.7 Alternativer for nytt dobbeltspor

Berggrunnen
i
området
Kleberget
–
Carlbergåsen består generelt av finkornet gneis
med varierende sammensetning. Stedvis er det
registrert pegmatitt- og kvartsganger med
mektighet opptil ca. 3m. Gneisen er til dels
sterkt foldet. Traséen krysser enkelte mindre
svakhetssoner og én antatt større svakhetssone
ved km 60,52. Fjelloverdekningen over tunnelen
kan her være mindre enn 5 m lokalt, og det må
påregnes meget dårlig fjellkvalitet i sonen.
Kombinasjonen av liten fjelloverdekning, dårlig
fjellkvalitet og stort tunneltverrsnitt vil gi behov
for div. tiltak som kan omfatte følgende:
•
•
•
•

Referansealternativ
Alternativ
0
er
sammenligningsog
referansealternativet. Alternativ 0 er dagens
jernbane uten andre tiltak enn det som er vedtatt
bygget eller lovpålagt.
Daglinjealternativet
Trasé/sporplan
Traséen for det nye dobbelsporet starter i
planlagt nytt spor ved ny Moss stasjon og går
direkte inn i en 580 m lang tunnel gjennom
Kleberget. Totallengde for daglinjealternativet er
6730 meter. Et forbikjøringsspor er planlagt på
Moss stasjon, sporet tilkobles dobbeltsporet inne
i tunnelen, slik at det blir 3 spor ca. 100 m inn i
tunnelen. Eksisterende spor beholdes et stykke
langs fjorden i forbindelse med havneområdet,
slik at godstog fremdeles får adkomst til Moss
havn. Videre sør for tunnelen følger traseen
dagens jernbane.

Sonderboring foran stuff
Forbolting
Redusert salvelengde, eventuelt også
driving med delt tverrsnitt
Tung sikring (armerte sprøytebetongbuer
på stuff)

Som permanent sikring i tunnelen har
Jernbaneverket anbefalt gjennomgående uarmert
utstøping med membran.

På den første delen av strekningen fra den nye
Moss stasjon frem til Carlberg gård blir
hastigheten 130 km/h, videre oppfyller
sporgeometrien kravet på minste kurveradie på
2400 m og hastigheten blir da 200 km/h frem til
Rygge.

Tunneltraséen passerer under områder med til
dels tett bebyggelse (hovedsakelig boliger).
Dette gir et behov for å kartlegge
løsmassefundamenterte bygg langs en korridor
som følger tunneltraséen.

Største stigning på strekningen blir 10 ‰ og det
gjelder daglinjealternativets første 2 km.

Sprengningsarbeidene vil gi forplantning av
rystelser til omgivelsene. Norsk Standard NS
8141 (2. utgave, 2001 evt. 3. utgave som
kommer) legges til grunn ved bestemmelse av
grenseverdier
for
sprengningsinduserte
vibrasjoner i byggverk.

Sporavstanden på strekningen varierer fra 4,5
meter til 5,4 meter. Planlagt ny Moss stasjon har
en sporavstand på 4.5 m. Sporavstanden blir 4,5
m på strekningen fra ny Moss stasjon gjennom
tunnelen frem til tilkoblingen til eksisterende
jernbane like sør for Kleberget. Sporavstanden
blir her 4,7 m frem til Carlberg gård der den
økes til 5,4 m. Denne avstanden beholdes frem
til “Kurefjordveien” der sporavstanden blir ca.
5,3 m tilsvarende eksisterende dobbeltspor.

3.1.6 Etappevis utbygging
For
daglinjealternativet
kan
strekningen
Sandbukta - Såstad bygges i to etapper.
Etappe 1: Sandbukta - Moss (inkl. tunnelen
under Kleberget).
Etappe 2: Festestranda - Såstad.
For
Carlbergalternativet
er
det
mest
hensiktsmessig at stekningen Sandbukta - Moss Såstad bygges i en etappe. Det er mulig å bygge
Sandbukta - Moss - Såstad i to etapper, men det
forutsetter bygging av midlertidige koblinger
ved Moss stasjon.

Figur 3-6: Illustrasjonen viser en mulig
utforming av Kleberget tunnel, søndre påhugg.
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Figur 3-7: Foreslått trase for daglinjen og Carlbergalternativet.
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Vei- og fotgjengerkryssinger
Følgende vei- og fotgjengerkryssinger
planlagt:
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Ved Norrøna fabrikker er det planlagt en
undergang som utføres i prefabrikkerte
betongelementer som monteres ved driftstans.

er

Det er sett på 2 alternativer der Festeveien
krysser sporene. Alternativ med bro ved
Festeveien foreslås utført som en platebro i
plasstøpt betong med maksimal spennvidde 22
m og total brolengde 132 m.

Kleberget tunnel, nordre påhugg hvor
boligveien til Kleberget må legges om
over ny tunnelportal i en lengde på 250
meter.
Fotgjengerundergang ved Norrøna
fabrikker. Denne erstattes av en ny
undergang som flyttes noe sørover.
Planfri kryssing av nytt dobbeltspor ved
Festeveien. Her foreligger to alternativer,
bro og undergang.
Driftsundergang ved Dyre
Undergang for fv. 314 Dyreveien ved
Carlberg.
Driftsundergang ved Carlberg
Undergang for fv. 119 Larkollveien
Driftsundergang ved Hestehagen
Driftsundergang på Såstad

Alternativ med undergang ved Festeveien er
forutsatt utført i plasstøpt betong, direkte
fundamentert med hel bunnplate. Det er forutsatt
at det etableres en midlertidig bro for
eksisterende spor ved bygging av undergangen.
Lysåpningen i undergangen er forutsatt bredde
8,25 og høyde 4,5 m.
Undergang for fv. 314 Dyreveien ved Carlberg
er forutsatt utført i plasstøpt betong, direkte
fundamentert med hel bunnplate. Det er forutsatt
at det etableres en midlertidig bro for
eksisterende spor ved bygging av undergangen.
Lysåpningen i undergangen er forutsatt bredde
8,75 og høyde 3,1 m.

Konstruksjoner
Kleberget tunnel, nordre påhugg, består av en
plasstøpt tunnelportal for 3 spor. Tunnelportalen
utføres i plasstøpt betong og etableres i utsprengt
fjellskjæring og utformes med firkantet
kulverttverrsnitt med en markert krage ved
portalåpningen. Eksisterende lokalvei legges
over tunnelportalen. Løsningen forutsetter riving
av to boligenheter. Lengde på portal er 25 m og
lengde støttemurer langs vei er 70 m.

Undergang for Fv. 119 Larkollveien utføres med
et vanntett trau i plasstøpt betong med lengde ca.
270 m. Trauet utføres med hel bunnplate og
vegger opp til ca. 2,5 m under eksisterende
terreng. Trauet direkte fundamenteres og må
sikres mot oppdrift. Kostnadene kan reduseres
dersom grunnvannet kan senkes ytterligere. Fri
høyde over veibanen er minimum 4,9 meter. Bro
for jernbanen utføres i plasstøpt betong med
definerte brokar. Lysåpningen inkl. gang- og
sykkelvei er 10,75 m

Kleberget tunnel søndre påhugg, består av en ca.
25 m lang portal med profil som tunnelen.
Portalen bygges slik at den i størst mulig grad
skal se ut som en naturlig del av landskapet og
med minst mulig synlige terrenginngrep tett opp
til bebyggelsen. Påhugget utføres med
tørrmursfront og vingemurer. Støttemur i betong
langs sporets østside forblendes med naturstein.

Det er planlagt 4 driftsunderganger. Disse er
driftsundergang ved Dyre, ved Carlberg, ved
Hestehagen og på Såstad. Driftsundergangene
utformes med samme uttrykk som de kjørbare
undergangene, men mindre og enklere
konstruksjoner.
Driftsveiene
ned
mot
undergangene etableres med gresskledde
sideskråninger med helning 1:2.
Forslag til bruk av nedlagt spor
Der eksisterende spor nedlegges ved Kleberget
forutsettes frigjort areal brukt til grønnstruktur /
friområde. Det skal i det videre planarbeidet
(reguleringsplan) vurderes gangforbindelse fra
Kleberget til Festestranda.
Ved kurveutrettingene ved Festeveien og Såstad
forutsettes eksisterende spor tilbakeført til dyrket
mark.

Figur 3-8: Illustrasjonen viser en mulig utforming
av Kleberget tunnel, nordre påhugg.
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Figur 3-9: Viser planlagte kryssinger og driftsveier for daglinjen og Carlbergalternativet.
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på terrassen, innglassing av veranda. Det er
antatt at om lag 40 eneboliger og en boligblokk
må ha lokale støytiltak.

Grunnforhold og geoteknikk
Etter planlagt tunnel ved Kleberget går traséen i
skråningen ved Festestranda. Her er det på store
partier bløt til middels fast kvikkleire og relativt
bratte skråninger ned mot sjøen. Det kan være
kvikkleire også utover i sjøen. Videre mot syd
antas generelt store partier med bløt kvikkleire.
Stabilitetsberegninger viser at det i området ved
Festestranda er lav sikkerhet mot utglidning i
dagens situasjon. Det kan også være lav
sikkerhet for marbakken i sjøen. Det er store
områder med kvikkleire, muligens også i sjøen,
slik at et lite initialras kan medføre en stor
utglidning som kan komme opp til jernbanen. På
grunn av høye og til dels bratte skråninger, lav
sikkerhet i dagens situasjon, og store partier med
kvikkleire ser vi ingen realistiske tiltak for å
sikre området. Det gunstigste vil være en
motfylling som da må starte ute i sjøen. En
nærmere
vurdering
krever
omfattende
grunnundersøkelser på land og på sjøen.
Videre mot syd krever kryssinger og
underganger generelt stabiliserende tiltak i form
av grunnforsterkning som stedvis kombineres
med sikring med avstivet stålspunt. Kvikkleire
og nærhet til jernbanen gjør at bevegelser i
massene kan få store konsekvenser.

Eiendomsforhold og grunnerverv
Alternativet medfører innløsning av 5 boenheter.
To ved Kleberget tunnel, nordre påhugg, to ved
Kleberget tunnel, søndre påhugg og en bolig ved
Carlberg (km 62,4).
Det blir ervervet noe boligareal ved
Festestranda, men størsteparten av inngrepet blir
dyrket mark.
Det samlede beslaget av dyrket mark for
Daglinjealternativet er beregnet til 76,5 dekar
inklusive areal til bilveier, driftsveier og
restarealer som trolig vil falle ut av produksjon
ved Carlbergundergangen og Larkollveien. Ved
Feste og Såstadskogen vil kurver på jernbanen
rettes ut. Dette er her forutsatt at eksisterende
spor rives, og at de arealene dyrkes opp. Dette
arealet er samlet 27 dekar. Det betyr at netto
arealbeslag dyrket mark av alternativet blir 55
dekar dyrket jord.
Anleggsgjennomføring
Anleggsgjennomføringen av daglinjen er
krevende, da det bygges langs eksisterende spor
i drift. Det er kvikkleire problematikk, samt
mange konstruksjoner som bygges nær og under
eksisterende spor.

Omlegging av kabler og ledninger
Omlegging av kabler og ledninger omfatter ca. 2
300 meter VA-trasé, ca. 1 250 meter
kraftlednings- eller kabeltrasé og ca. 7400 meter
drenering av vei. Det er konfliktområder med elnett og kommunalt VA-nett ved alle
underganger.
Ved Såstad krysser dagens spor under en
høyspenttrasé med 52 kV. Daglinjealternativet
vil krysse under samme trasé. Ingen master blir
berørt.

For å kunne avvikle tografikken sikkert og med
minst mulig forstyrrelser er følgende tiltak
forutsatt benyttet:
•
•

Støy
Det er lagt inn tiltak i form av støyskjermer
langs med sporet i områder der planlagt spor er i
nærheten av boliger. Dette gjelder på
strekningen fra Kleberget tunnel, søndre påhugg,
til Dyreveien og ved Dillingområdet. Høyden på
skjermene varierer fra 2 -3,5 meter.
Støyskjermene skal etableres med en høy
arkitektonisk kvalitet med innslag av glass der
det er naturlig i forhold til utsikt, reiseopplevelse
og visuell barriere. Det blir også behov for lokal
skjerming av uteplass og fasadetiltak for en del
boliger. Fasadetiltak kan for eksempel være
utskifting av vinduer, nye ventiler og
tilleggsisolering av vegger og tak. Lokale
skjermer kan for eksempel være glasskjerming

Konsekvensutredning Kleberget-Såstad

•
•
•

Fysiske barrierer som avstand til spor i
drift eller gjerder, vegger eller hvelv der
avstanden blir for liten.
Midlertidig omlegging ved Dilling og
midlertidig jernbanebro ved Festeveien
og Dyreveien, midlertidig fotgjengerbro
ved Dyreveien og midlertidige
planoverganger ved Festeveien og
Larkollveien.
Saktekjøring når det arbeides nær spor i
drift.
Togfrie perioder på dag eller natt, gitt for
et bestemt tidsrom.
Totalbrudd, all togtrafikk innstilles for en
bestemt periode.

Anleggsgjennomføringen langs Festestranda har
utfordringer i forbindelse med:
•
•
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•
•
•
•
•

eksisterende dobbeltspor. Totallengde
Carlbergalternativet er 6130 meter.

Atkomst til boliger i anleggsfasen kan
være krevende for enkelte hus.
Bygging langs og tett på eksisterende
spor over en lengre strekning.
Støy og andre ulemper for nærliggende
bebyggelse vil være en vesentlig
utfordring.
Anleggstrafikk gjennom boligstrøk.
Forsiktig sprengning nær spor og boliger.

Sporgeometrien for Carlbergalternativet oppfyller kravet for 200 km/h, med unntak av ca.
500 m ut fra Moss stasjon, der en kurveradie på
1200 m begrenser hastigheten til 140 km/h.
Den største stigningen blir på 12,5 ‰, den ligger
stort sett i tunnelen og er ca. 2 km lang.
Sporavstanden ved nye Moss stasjon er planlagt
med 4,5 m (ved plattformer). Sporavstanden
endres så til 4.7 m før dobbeltsporet går inn i
tunnelen. Sporavstanden videre er 4,7 m frem til
tilkoblingen bortenfor Kurefjordveien og
tilpasses eksisterende sporavstand på ca. 5,3 m
ved Såstad.

Daglinjealternativet er prosjektert slik at
utvidelsen vesentlig skjer på østsiden, slik at det
ikke blir flere kompliserte omlegginger av
skinnegang og elektro. Unntaket er kurveutrettingen km 65,0 – 65,9 (vestsiden).
Grunnarbeidene med utvidelse og kryssinger er
likevel såpass krevende at anleggstiden for disse
vurderes til å måtte gå over 3-4 år. Med tillegg
for spor og elektro antar vi en total anleggstid på
4 – 5 år.

Vei- og fotgjengerkryssinger
Følgende vei- og fotgjengerkryssinger
planlagt for Carlbergalternativet:
•

Riggområder og anleggsbelter
Det vil være behov for riggområde i forbindelse
med Kleberget tunnel, som er planlagt drevet fra
Moss. I påhuggsområdet ved Moss er det trangt,
og dårlig egnet til riggområde. For resten av
strekningen kan det være aktuelt med et
riggområde på jordet ved Festeveien. Ved
Dilling er det aktuelt med et område for lagring
av materiell.

•
•
•

er

Kleberget tunnel, nordre påhugg hvor
boligveien til Kleberget må legges om
over ny tunnelportal i en lengde på 250
meter.
Undergang for fv. 119 Larkollveien
Driftsundergang ved Hestehagen
Driftsundergang på Såstad

Det anlegges driftsvei på nordøstsiden av sporet
fra tunnelportalen ved Carlberg og frem til
eksisterende driftsvei (som i dag går mellom
Carlberg og Dilling). Videre fra Dilling benyttes
eksisterende jernbanespor som driftsvei frem til
der Carlbergalternativet treffer eksisterende spor.
Derfra anlegges en ny driftsvei på sørsiden av
nytt spor frem til Såstad.

Det er en trang situasjon langs Værlevangen/
Festestranda for utbygging av dobbeltspor. Det
kan derfor være vanskelig å få tilstrekkelig
anleggsbelte på denne strekningen. Det vil også
være trange partier ved Carlbergundergangen og
undergangen for Larkollveien. Bygging langs
med eksisterende spor medfører også begrenset
anleggsbelte mot eksisterende spor.

Konstruksjoner
Kleberget tunnel, nordre påhugg, utføres som
beskrevet for daglinjealternativet.

Carlbergalternativet

I søndre ende av tunnel på Carlbergalternativet
er det en løsmassetunnel ved Carlberg. Det er en
tunnelportal som utføres i plasstøpt betong og
etableres delvis i utgravd byggegrop sikret med
støttekonstruksjoner og delvis i utsprengt
fjellskjæring. Portalen er forutsatt bygget
vanntett og forankret mot oppdrift. Kostnadene
for portalen vil kunne reduseres dersom portalen
kan utføres med en drenert løsning. Lengde på
portalen er ca. 140 meter. Lysåpning er som
normalprofil for tunnel. Det er tatt særlige
hensyn til utformingen av påhuggsområdet da
området ligger innenfor det foreslåtte Værne
Kloster landskapsvernområde. Tiltaket et
planlagt med minst mulig synlige konstruksjoner
og i forskjæringen er det planlagt åpne,

Trasé/sporplan
Traséen for Carlbergalternativet går fra den
planlagte nye Moss stasjon rett sørover inn i
fjellet i en ca. 2270 m lang tunnel. Det blir tre
spor inn i tunnelen fra nord fordi forbikjøringsspor for godstog avsluttes ca. 100 meter inne i
tunnelen. Eksisterende spor beholdes et stykke
langs fjorden i forbindelse med havneområdet.
Der sporet kommer ut av tunnelen (like nord for
Carlberg gård), går Carlbergalternativet videre i
sydøstlig retning og krysser Larkollveien, ca.
150 m nord for Dilling stasjon. Ca. 500 m øst for
Dilling stasjon krysses eksisterende bane og den
nye traséen ligger videre på sørsiden av
eksisterende spor frem til tilknytningen til

Konsekvensutredning Kleberget-Såstad
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Videre mot syd krever kryssinger og
underganger generelt stabiliserende tiltak i form
av grunnforsterkning som stedvis kombineres
med sikring med avstivet stålspunt. Arbeidene
vil hovedsakelig bli utført i til dels stor avstand
fra eksiterende spor slik at konsekvenser ved
eventuelle bevegelser i løsmassene blir betydelig
mindre enn for daglinje alternativet.

gresskledde sideskråninger med maks helning
1:2.
Undergang for Fv. 119 Larkollveien utføres med
et vanntett trau i plasstøpt betong med lengde ca.
300 m. Trauet utføres med hel bunnplate og
vegger opp til ca. 2,5 m under eksisterende
terreng. Trauet fundamenteres direkte og må
sikres mot oppdrift. Kostnadene kan reduseres
dersom grunnvannet kan senkes ytterligere. Fri
høyde over veibanen er minimum 4,9 meter. Bro
for jernbanen utføres i plasstøpt betong med
definerte brokar. Brokarene forblendes med
naturstein på sidene for mest mulig naturlig
utforming.
Lysåpningen
blir
som
for
daglinjealternativet om lag 10,75 m bred.

Omlegging av eksisterende kabler og linjer
Omlegging av eksisterende kabler og linjer
omfatter ca. 1 200 meter VA-trasé, ca. 950 meter
El-trasé og ca. 7000 meter drenering av vei.
Største konfliktområde er ved undergang for
fv.119 Larkollveien. På Såstad krysser dagens
spor under en høyspenttrasé med 52 kV.
Carlbergalternativet vil krysse under samme
trasé. Ingen master blir berørt.

Det er planlagt 2 driftsunderganger. Disse er
driftsundergang ved Hestehagen og på Såstad.
Driftsveiene ned mot undergangene etableres
med gresskledde sideskråninger med helning
1:2.

Støy
Det legges opp til tosidig støyskjerming
gjennom Dillingområdet i en strekning på 1050
meter. Støyskjermene skal etableres med en høy
arkitektonisk kvalitet med innslag av glass der
det er naturlig i forhold til utsikt, reiseopplevelse
og visuell barriere. Det blir også behov for lokal
skjerming av uteplass og fasadetiltak for en del
boliger. Fasadetiltak kan for eksempel være
utskifting av vinduer, nye ventiler og
tilleggsisolering av vegger og tak. Lokale
skjermer kan for eksempel være glasskjerming
på terrassen, innglassing av veranda. Det er
antatt at om lag 20 eneboliger må ha lokale
støytiltak.

Forslag til bruk av nedlagt spor
Der eksisterende spor nedlegges ved Kleberget
og Festestranda foreslås det at arealet brukes til
grønnstruktur og friområde. Det skal i det videre
planarbeidet
(reguleringsplan)
vurderes
gangforbindelse fra Kleberget til Festestranda.
Videre fra Festeveien frem til Bogslunden
naturreservat
foreslås
eksisterende
spor
tilbakeført til dyrket mark. Langs Bogslunden
naturreservat forutsettes arealet tilbakeført sporet
til naturområde. Videre mellom Carlberg og
Dilling forslås det å anlegge gang- og sykkelvei
på nedlagt spor, som vil gi et sammenhengende
gang- og sykkelveinett i området. Videre forbi
Dilling stasjon og sørover foreslås det å anlegge
driftsvei på nedlagt spor frem til der
Carlbergalternativet krysser eksisterende spor.
Den siste delen ved Såstad foreslås tilbakeført til
dyrket mark.

Eiendomsforhold og grunnerverv
Alternativet medfører innløsing av 2 boenheter
ved Kleberget tunnel, nordre påhugg.
Størsteparten av eiendomsinngrepet blir dyrket
mark: Netto beslag av fulldyrket jord på denne
delstrekningen blir dermed 73,2 dekar.
Samlet arealbeslag av alternativet blir da 53,2
dekar fulldyrket jord siden 20 dekar er forutsatt
tilbakeført i Dyreområdet.

Grunnforhold og geoteknikk
Sør for tunnelpåhugget ved Carlberg er det på et
parti mer enn 20 m til fjell. Her antas
morenemasser, sannsynligvis mye middels fast
til fast leire. Deretter blir det mindre fjelldybder,
på det minste rundt 2 – 3 m, før fjelldybdene
øker videre mot syd og det antas generelt store
partier med bløt kvikkleire.

Anleggsgjennomføring
Carlbergalternativet kan drives uavhengig av
eksisterende spor på hele strekningen, med
unntak av tilkobling ved Moss stasjon, og ved
kryssing av eksisterende spor og tilkobling ved
Såstad.

Ved tunnelpåhugget på Carlberg blir det etablert
en løsmassetunnel før fjellet kommer opp og
traseen blir liggende i fjellskjæring. Utgravingen
på rundt 20 m må sikres med en kraftig
sikringskonstruksjon.

Konsekvensutredning Kleberget-Såstad

Driving av tunnelen gjøres fra tverrslaget ved
Carlberg. Det er mulig å bygge kulverten ved
Carlberg samtidig og uten forstyrrelse fra
anleggsvirksomheten i tunnelen. Dagstrekningen
fra Carlberg til Såstad kan også bygges samtidig
med tunnelen.
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Anleggstrafikken fra tverrslaget er tenkt lagt via
anleggsvei over jordet til Larkollveien. Langs
Larkollveien er det gangvei, slik at myke
trafikanter ikke kommer i konflikt med
massetransporten.

3.1.9 Anleggskostnader og usikkerhet
Det er gjennomført kostnadsvurderinger og
tilhørende usikkerhetsanalyse av hovedplan for
nytt dobbeltspor Kleberget – Såstad med en
gruppesamlinger avholdt 16. og 17. juni 2011.
Analysenes formål er å gi et kvalitativt og
kvantitativt bilde av usikkerheten i prosjektet.

Det er viktig at fremkommelighet og
trafikksikkerhet for eksisterende trafikk på spor,
veier og myke trafikanter og turveier blir tatt
hensyn til under bygging av dobbeltsporet.

Tabell 3-2: Oppsummering av analyseresultater
for Carlberg og daglinjealternativet.
Kostnadstall i mill. kr (2011-prisnivå)

Driving av tunnelen utgjør erfaringsvis ca. 50 %
av
byggetiden.
Total
byggetid
for
Carlbergalternativet antas ca. 3 år.

DAGLINJEALT.

Grunnkalkyle
Forventet kostnad
(P50)
Kostnadsramme
(P85)
Standardavvik
Standardavvik (%)

Riggområder og anleggsbelter
Carlbergtunnelen er planlagt drevet via et
tverrslag ved Carlberg. Det foreslås å anlegge et
riggområde på jordet ved dette tunnelpåhugget.
Dette kan være et felles riggområde for hele
strekningen. Massetransporten er tenkt via en
anleggsvei frem til Larkollveien.

1391
1653

2206

1976

346
19%

317
19%

Jernbaneverkets krav til kostnadsusikkerhet på
hovedplansnivå er et maksimalt standardavvik
på 20 %. Analysen har avdekket et standardavvik på 19 % for begge alternativene.
For daglinjealternativet er ikke tiltak for stabilisering av grunn ved Festestranda inkludert. På
nåværende detaljeringsnivå er det uklart hvilke
tiltak som er egnet og omfanget av disse. Det er
derfor stor usikkerhet knyttet til kostnadene for
disse tiltakene. I analysen er dette derfor blitt
behandlet som en økt usikkerhet ved dette
alternativet, noe som gir seg utslag i følgende:
• Standardavviket i kroner er høyere for
daglinjealternativet enn for Carlberg
alternativet. I prosent av forventningsverdi
(relativt standardavvik) blir det omtrent likt
på grunn av at forventet kostnad for daglinjealternativet er ca. 200 mill kr høyere
enn Carlberg alternativet.
• Forventet kostnad for daglinjealternativet er
ca. 600 mill kr høyere enn grunnkalkylen,
og usikkerhet knyttet til Festestranda bidrar
med noe over 200 mill kr av denne
differansen.

Ved Dilling er det aktuelt med et område for
lagring av materiell.
Når det gjelder behov for midlertidig
anleggsareal - anleggsbelte, er det tilstrekkelig
med plass langs hele strekningen, med unntak av
undergangen ved Larkollen, hvor det vil bli
nærføring til eksisterende bebyggelse.

3.1.8 RAMS
Hensikten med RAMS-analysen er å vurdere
risikoforhold både for utbyggingsfasen og for
ferdig anlegg i drift. Anleggsfasen skal kun
vurderes helt overordnet.
Det er analysegruppens vurdering at sikkerheten
for ferdig bygget infrastruktur tilfredsstiller
Jernbaneverkets akseptkriterier for sikkerhet for
både Dagalternativet og Carlbergalternativet.
I utbyggingsperioden er det analysegruppens
vurdering at det er forskjell på de to
traséalternativene. Det forventes at det er mer
krevende i utbyggingsperioden å opprettholde
sikkerheten for spor i drift og for
anleggsvirksomheten i daglinjealternativet.
Årsaken til det er at det skal bygges langs spor i
drift og at det er dårlig stabilitet på deler av
området pga. kvikkleire i grunn. Det må derimot
presiseres at det på tidspunktet RAMSanalysemøtet ble gjennomført så hadde ikke
prosjektet funnet byggemetode som sikret
stabiliteten
på
underbygningen
langs
Festestranda i utbyggingsperioden.

Konsekvensutredning Kleberget-Såstad

CARLBERGALT.

1251
1853

For begge alternativene er leverandørmarked
vurdert den største usikkerhetsdriveren i
prosjektet. Her ligger det både risiko og
muligheter. I fortsettelsen anbefales det derfor å
ha stor fokus på å skape et attraktivt prosjekt
med en kontraktsstrategi som innbyr til god
konkurranse.
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3.2

Sporets oppbygging

Tiltaksbeskrivelse
driftsbanegård

Overbygning
Sporkonstruksjonene
skal
være
overbygningsklasse c i henhold til JBVs tekniske
regelverk.

Bakgrunn for at hensetting/togparkering er tatt
med i dette prosjektet er at det planlagte
hensettingsområdet i Moss er lite i forhold til et
framtidig behov. Planlegging av tekniske
løsninger i forbindelse med driftsbanegården
følger
"Veileder,
driftsbanegårder
og
hensettingsområder, høringsutkast 05.04.2011".
Dette er et høringsutkast og det kan bli endringer
i veilederen som medfører omprosjektering for
driftsbanegården i neste planfase.

Underbygning
For driftsbanegårdsspor kan dimensjonerende
lagtykkelser for forsterknings- og frostsikringslaget reduseres med 50% sammenlignet med
dobbeltsporet. Dette gir tykkelsen 500 mm på
frostsikringslag og 350 mm på forsterkningslag.
Signal og sikringsanlegg
Driftsbanegården som planlegges på strekningen
vil ha en avgjørende betydning for strekningens
robusthet. Planleggingen av de signaltekniske
løsningene for denne følger "Veileder,
driftsbanegårder
og
hensettingsområder,
høringsutkast 05.04.2011".
Det er planlagt at hensettingsområdet skal være
sikret område. Dette krever tilkobling til
dvergsignal, sporvekslere og drivmaskiner osv
mot dagens sikringsanlegg.

3.2.1 Standard og utforming
Sporplan
Det er utarbeidet en skjematisk plan for
nødvendig
areal
til
driftsbanegård.
Driftsbanegårdsanlegget skal dimensjoneres for
hensetting av 24 enkle togsett, hver med lengde
på 110 m. I tillegg skal det anlegges 220 meter
driftsspor. Til dette området må det være
kjøreatkomst for lastebil, og mulig å lagre
materiell i en sone på 10 meter langs sporet.

Tele
Servicebygget skal utrustes med bredbånd og
fasiliteter for kontorarbeidsplasser, overnatting
og pauserom. I servicebygget installeres
brannvarslingssystem
og
passerkontroll
(adgangskontroll) og telefontilknytning.

Hastighet som skal gjelde for driftsbanegårdsanlegg er 40 km/h, tilknytningsvekselen skal tåle
100 km/h.
Sporavstand
Det er planlagt med sporavstand på vekselvis 4,7
m og 7 m. Annenhver sporavstand i hensettingsanlegget bør være 7 m for å tilrettelegge for
vedlikehold/service, gi plass til driftsveier og for
utrustning tilknyttet togdrift og vedlikehold. Det
anlegges serviceplattformer der vedlikeholdsarbeider utføres.

Endelig utforming av teletekniske fasiliteter
utformes i samråd med togoperatør. Teknisk hus
utrustes med transmisjon for RTU og bredbånd.
DC-UPS for tosidig kraft. Kabelkanaler for
teleledninger må anlegges under eksisterende
spor ved ca. km 68.0.
Teleanlegget skal utføres i henhold til teknisk
regelverk og slik at RAMS-kriteriene for
prosjektet oppfylles.

Stigning
Teknisk regelverk krever at hensettingsspor har
et maksimalt fall på 2 ‰. Det anbefales 0 ‰.

Figur 3-10: Skjematisk plan for driftsbanegård.
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Banestrømsforsyning
KL-anlegget tilknyttes hovedsporet via brytere
og seksjonering mellom hensettingsområdet og
hovedsporet.
KL-anlegget seksjoneres i tre seksjoner. To
seksjoner i hensettingsområdet og et mellom
hovedspor og hensettingsområdet.

Tabell 3-3: Anbefalte grenseverdier for støy i
Miljøverndepartementets retningslinje T-1442

Kontaktledningsanlegg
Kontaktledningsanlegget (KL) skal utføres i
henhold til teknisk regelverk og slik at RAMSkriteriene til anlegget tilfredsstilles. Kontaktledningssystem 20 uten y-line benyttes.

Havner og
terminaler

STØYKILDE

Bane

STØYNIVÅ PÅ UTEPLASS
OG UTENFOR ROM MED
STØYFØLSOM BRUK

STØYNIVÅ UTENFOR
SOVEROM, NATT, KL.
23 – 07

Lden 58 dB

L5AF 75 dB

Uten impulslyd: Lden
55 dB
Med impulslyd: Lden
50 dB

Lnight 45 dB
LAFmax 60 dB

Grenseverdiene for ekvivalentnivå gjelder
støynivå midlet over år, som angitt i
retningslinjens definisjon av Lden og Lnight.
Grenseverdiene for uteplass må være tilfredsstilt
for et nærområde i tilknytning til bygningen som
er avsatt og egnet til opphold og
rekreasjonsformål.

Det er lagt til grunn at kontaktledningsanlegget
kan stå med strøm hele døgnet, og at tog får
strømtilførsel via pantograf. Det er ikke lagt inn
togvarmeposter.
Lavspenning
Kraftforsyning til signalanlegget kobles til KLanlegget via transformatorer og med reservekraft
fra nærliggende tettsted/eksisterende nett. Lavspenningsanlegget tilkobles eksisterende nett.
Vekselvarme tilkobles lokalt nett via transformatorer med plassering på bakken.
Kraftforsyning for lavspenningsanlegg for driftsbanegård kobles til eksisterende nett, med
avbruddsfri strømforsyning (UPS) som reservekraft for teknisk hus og eventuelt andre anlegg.
Arealbelysning etableres ved sporveksler og
hensettingsområder. Sporveksler med drivmaskin forsynes med sporvekselvarme. Transformator for vekselvarme tilknyttes lokalt
energiverk.

Støyberegningene
gjort
med
maksimal
kapasitetsutnyttelse på anlegget og uten
skjermingstiltak. Det er for driftsbanegården
støyen om natten som er dimensjonerende for
støysonenes utbredelse. Grenseverdien på Lnight ≤
45 dB gjelder utenfor soverom. Tanken bak
denne grensen er blant annet at det skal være
mulig å sove med åpent vindu uten at støykilder
i området forstyrrer søvnen. For boliger som har
lydnivå over 45 dB, er det eneste praktisk
gjennomførbare tiltaket å installere balansert
ventilasjonsanlegg i boligen. På den måten kan
man få tilstrekkelig god lufting på soverom og
allikevel holde vinduer lukket. Støyskjerm ved
boligene vil ikke gi ønsket effekt fordi mange
boliger har soverom i 2. etg, og det er vanskelig
å få til en effektiv skjerming der. Støyskjerm ved
kilden er heller ikke aktuelt, fordi de
dominerende støykildene er plassert på taket av
togvognene, og er dermed vanskelig å skjerme
effektivt.

Støy
Det er lagt til grunn at anbefalte grenseverdier i
Miljøverndepartementets
retningslinje
for
behandling av støy i arealplanlegging (T-1442
(9)) skal overholdes. For ny driftsbanegård
benyttes grenseverdier for havner og terminaler,
da dette defineres som et terminalområde.
Grenseverdiene som gjelder for støy ved
bebyggelse ved etablering av nye tiltak er i
hovedsak sammenfallende med nedre grense for
gul støysone.

Det kommenteres at en del av de boligene som
utsettes for støy fra eventuell ny driftsbanegård
kan ha støy over anbefalte grenseverdier fra
eksisterende dobbeltspor. Dette gjelder også i 0alternativet.

3.2.2 Vei og parkering
Driftsbanegården må ha veiatkomst og parkering
for 30 biler.
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Figur 3-11: Alternativer for driftsbanegård
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3.2.3

Rygge. Dersom dette er aktuelt kan togene
vende på den planlagte driftsbanegården. Dette
må sees i sammenheng med den pågående
Konseptvalgutredningen for IC-område og det
driftsopplegg som foreslås på Østfoldbanen i
framtiden. Siden det ikke inngår å forlenge
Mossependelen til Rygge i dette prosjektet er det
ikke gjort markedsmessige vurderinger eller sett
på andre infrastrukturtiltak som er nødvendige
for å forlenge Mossependelen til Rygge. H1 har
et nedbremsningsspor på 250 meter.

Bygninger og tekniske
installasjoner

I tilknytning til driftsbanegård må det etableres
servicebygg på ca 300 m2, med vann, avløp,
strøm etc. Funksjoner i bygget: garderober, dusj,
kontor, spiserom samt mulighet for overnatting
for ca. 5 personer. Det planlegges et teknisk
bygg på 200 m2. Servicebygg og teknisk bygg
skal etableres med høy arkitektonisk kvalitet.
Dette må ivaretas i detalj- og reguleringsplanfasen. Det foreslås å utnytte bygningsmassen, slik at den kan ha effekt både som
støyskjerm og visuell skjerming av anlegget.
Endelig plassering av bygg avklares i
reguleringsplan.

Støyskjerming/visuell skjerming
I alternativ H1 vil 113 boliger ligge i gul sone. 2
av disse er boliger med mer enn 5 boenheter,
herunder en terrasseblokk. I tillegg kommer 1
barnehage og et bo- og behandlingssenter/
sykehjem. 1 bolig vil ligge i rød sone. Valg av
tiltak for disse boligene gjøres i neste planfase.

Det er ikke planlagt vaskeanlegg, men arealmessig er det plass til å bygge vaskeanlegg på området. Støyberegninger er gjort uten vaskeanlegg.

Grunnforhold og geoteknikk
I området antas et øvre lag med fastere leire over
bløt leire. Det kan også være sand og grus i
området. Arbeidene medfører en liten utgraving,
maksimalt 1 m, og en beskjeden oppfylling over
dagens terrengnivå. Dette medfører ingen
spesielle geotekniske tiltak. Ved fylling over 1
meter må det vurderes å benytte lette masser.

Belysning
Det er planlagt 35 lysmaster på hensettingsområdet. Belysningskonseptet må ta hensyn til
nærliggende boligbebyggelse, slik at disse ikke
blir unødig skjemmet.
Sikkerhet
Det er planlagt sikkerhetsgjerder rundt hele
driftsbanegården, inkludert mot eksisterende
dobbeltspor. Området vil også videoovervåkes.

Eiendomsforhold og grunnerverv
Driftsbanegården medfører erverv av 65 dekar.
38 dekar er dyrket mark. I tillegg blir det midlertidig beslag til anleggsbelte under byggingen.

3.2.4 Alternativer for ny driftsbanegård
Alternativ H1
Alternativ H1 ligger sør for Rygge stasjon,
mellom stasjonen og kommunegrensen til Råde,
lokalisert på vestsiden av eksisterende spor.
Lokaliseringen av H1 syd for Rygge stasjon
muliggjør at lokaltog fra Moss kan forlenges til

Anleggsgjennomføring
Bygging nær høyspentlinje medfører behov for
sikkerhetsmann. Anlegget legges nær eksisterende spor, som medfører restriksjoner i
anleggsperioden. Kan bygges i etapper.

Figur 3-12: Driftsbanegård H1 sett fra boligområdet nedenfor Ryggeveien.
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i etapper.

Alternativ H3
Driftsbanegård for alternativ H3 ligger mellom
Såstad og Rygge stasjon med lokalisering på
vestsiden av eksisterende spor. Vending skjer på
hensettingsområdet.

3.2.5 RAMS
Begge hensettingsalternativene, H1 sør for
Rygge og H3 nord for Rygge, forventes å
tilfredsstille Jernbaneverkets akseptkriterier for
sikkerhet. Det forutsetter imidlertid at regelverket blir oppdatert og at det tillates å hensette
materiell under spenningssatt KL inne på driftsbanegården.

H3 har et nedbremsningsspor på 130 meter inn
til driftsbanegården. Dette er forskjellig fra H1
som har et tilsvarende spor med 250 m lengde.
Støyskjerming/visuell skjerming
I alternativ H3 vil 30 boliger ligge i gul sone. I
tillegg kommer 2 barnehagebygg. Ingen boliger
vil ligge i rød sone.

3.2.6 Anleggskostnader

I området antas et øvre lag med fastere leire over
bløt leire. Det kan også være sand og grus i
området.

Det er kun laget usikkerhetsanalyse for et av
hensettingsområdene, H1. Kostnaden for H3 vil
være noe mindre fordi dette alternativet
medfører mindre støytiltak, kortere innkjøringsspor og kortere strekning med driftsveier.

Arbeidene medfører en liten utgraving,
maksimalt 1 m, og en beskjeden oppfylling over
dagens terrengnivå. Dette medfører ingen
spesielle geotekniske tiltak. Ved fylling over 1
meter må det vurderes å benytte lette masser.

Resultatet fra analysen gir en forventet kostnad
på 341 millioner kroner og en kostnadsramme
P85 på 414 millioner kroner. Standardavviket for
hele prosjektet er på omlag 72 millioner kroner,
det vil si 21 % av forventningsverdien.

Eiendomsforhold og grunnerverv
Driftsbanegården medfører også i alternativ H3
erverv av 65 dekar. 38 dekar er dyrket mark. I
tillegg blir det midlertidig beslag til anleggsbelte
under byggingen.

Tabell 3-4: Oppsummering av analyseresultater
for driftsbanegård H1 Kostnadstall i mill. kr
(2011-prisnivå)

Grunnforhold og geoteknikk

ALTERNATIV H1.

Grunnkalkyle
Forventet kostnad (P50)
Kostnadsramme (P85)
Standardavvik
Standardavvik (%)

Anleggsgjennomføring
Bygging nær høyspentlinje medfører behov for
sikkerhetsmann.
Anlegget
legges
nær
eksisterende spor, som medfører restriksjoner i
anleggsperioden. Driftsbanegården kan utbygges

296
341
414
72
21

Figur 3-13: Driftsbanegård H3 sett fra Rygge kirke.
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4 Samfunnsøkonomisk analyse
4.1

to ganger
Utredning av lokal og regional utvikling tar for
seg indirekte og langsiktige konsekvenser for
lokalsamfunn eller region. Gjennom slike
utredninger kan en synliggjøre hvordan
prosjektets virkninger fordeler seg på grupper
eller områder.

Metode

4.1.1 Oversikt
Metodikken bygger på Statens vegvesens
håndbok
140
Konsekvensanalyser
(14).
Metodikken består av en samfunnsøkonomisk
analyse, og eventuelt en utredning av lokal og
regional utvikling. Den samfunnsøkonomiske
analysen deles i prissatte og ikke-prissatte
konsekvenser, og er en systematisk avveining av
relevante fordeler mot ulemper. Målet er å velge
løsninger der samlede fordeler overstiger
ulempene.

4.1.2 Alternativ 0
Konsekvensene av et prosjekt måles ved å
sammenligne forventet tilstand etter at prosjektet
er gjennomført mot forventet tilstand uten
gjennomføring av prosjektet. Foreslått utbygging
(”tiltaket”) måles derfor i forhold til et
”alternativ 0”. Beskrivelsen av alternativ 0 tar
utgangspunkt i dagens situasjon, og omfatter i
tillegg forventede endringer uten prosjektet i
analyseperioden. 0-alternativet innbærer i korte
trekk at dagens jernbane i planområdet beholdes
uten større endringer. Det er i 0-altermnativet
videre forutsatt at strekningene Oslo–Ski og
Sandbukta–Kleberget bygges ut i tråd med
prioriteringene i NTP 2010-19.

Den samfunnsøkonomiske analysen er bygget
opp slik at:
• hver konsekvens behandles bare under et
tema
• konsekvenser som skyldes andre årsaker
enn prosjektet ikke telles med
• det tas hensyn til at konsekvenser oppstår
og utvikles over tid
• bare et ledd i konsekvenskjeden telles med,
slik at en unngår å telle samme konsekvens

Figur 4-1: Oversikt over den samfunnsøkonomiske analysen etter håndbok 140
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ligningsåret 2014 med kalkulasjonsrente 4,5 %.
Alle priser er regnet om til 2010-nivå. Netto
nytte er summen av nytten i beregningsperioden
2014-2038, fratrukket anleggskostnader og
kostnader til drift og vedlikehold i beregningsperioden.
Nyttekostnadsbrøken
utrykker
forholdet mellom netto nytte og kostnader.

4.1.4 Ikke-prissatte konsekvenser
Prinsippet i Vegvesenets metodikk for vurdering
av ikke-prissatte konsekvenser er at man:
• vurderer områdenes verdi langs en tredelt
skala
• beregner eller vurderer omfanget av de
effekter som den nye veien gir langs en
femdelt skala
på bakgrunn av verdi og omfang vurderer
konsekvensen langs en nidelt skala, se Skalaene
er glidende. Kriterier for vurdering av verdi og
omfang er vist i fagrapportene for hvert enkelt
tema, og fastsetting av konsekvens ut fra verdi
og omfang er vist i figur 4-2. Konsekvensene
måles i forhold til alternativ 0.

4.1.5 Planområde
Figur 4-2: Fastsettelse av konsekvens ut fra verdi og
omfang. Fra Statens vegvesens håndbok 140.

Traseen for dobbeltsporet begynner på nye Moss
stasjon jf, hovedplan for dobbeltsporet
Sandbukta–Moss/Kleberget og går frem til
Såstad, dvs. frem til den utbygde dobbeltsporparsellen. Sideveis justeringer/ optimalisering
kan være aktuelt i etterfølgende planfase, særlig
for Carlbergalternativet. Planområdet inkluderer
også areal for driftsbanegård. Konsepter som
utredes her er H1 og H3.

4.1.3 Prissatte konsekvenser
Prissatte konsekvenser beregnes med en årlig
kostnad eller nytte, som det deretter beregnes
nåverdi av for hele levetiden. Nåverdi er et
uttrykk for dagens verdi av framtidige virkninger
(nytte og kostnader). De prissatte konsekvensene
beregnes som endringer i forhold til alternativ 0.

4.1.6 Influensområde

Analysen følger Metodehåndbok JD 205
Samfunnsøkonomiske analyser for jernbanen og
beregninger er utført med tilhørende regneark,
versjon 3.0 mai 2011 (15).

Influensområdet er definert som området der
dobbeltsporet inklusiv anlegg for driftsbanegård
kan påvirke omgivelsene. Størrelsen på
influensområdet vil være avhengig av hvilket
tema og hvilke alternativer som vurderes.

Virkningsberegningene viser kostnader og nytte
for:

Influensområdet er spesifisert i fagrapportene for
hvert tema og vist på verdikartene

• trafikanter (trafikant- og
transportbrukernytte)
• operatører
• det offentlige (budsjettvirkning for det
offentlige)
• samfunnet for øvrig
Nytte og kostnader er beregnet for hvert år i en
periode på 25 år og diskontert til sammen-
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4.2

av samlede investeringskostnader for hele den
gjenstående utbyggingen av Østfoldbanen. Med
basis i dette godskrives prosjektet andel av
nytten knyttet til økt frekvens og bedre
punktlighet ut fra andelen av samlet investering
for strekningen Moss-Halden (10 prosent).

Prissatte konsekvenser

4.2.1 Planprogram
Planprogrammet fastsetter følgende:
Det skal gjøres nytte/kostnadsberegninger
etter Jernbaneverkets metodehåndbok, JD
205.
Det skal utføres støyberegninger for alle
alternativer for nytt dobbeltspor og for
vende- og hensettingsanlegg. Støysonekart i
henhold til Miljøverndepartementets
retningslinje T-1442 utarbeides.
Beregningene skal utføres i tråd med metoder
som angitt i KLIFs veileder TA-2115, og
oppdaterte forutsetninger mht togtrafikken
(person- og godstog). Antall personer som er
støyutsatt i de ulike alternativene skal
synliggjøres.
Behov for skjermingstiltak ved
terrengforming, støyskjermer eller evt. andre
justeringer vurderes.
Det skal utføres overordnede beregninger av
strukturlyd til boliger over tunnelstrekninger.
Beregningene baserer seg på informasjon om
overdekning over tunnelen, type bebyggelse
over tunnelen og togtrafikken. Beregninger
og vurderinger ender opp i en anbefaling av
om det er nødvendig med tiltak som reduserer
strukturlyd i boliger over tunnelen. Det skal
gjøres en kort gjennomgang av ulike typer
tiltak og spesifisering av hvilke tiltak som er
nødvendig.

Endringer i reisetid er delvis en funksjon av
mulighetene for kortere kjøretid på strekningen
Kleberget-Såstad og av den utvidede kapasiteten
på hele strekningen Oslo-Halden. I beregningene
er de konkrete kjøretidsbesparelsene på
strekningen Kleberget-Såstad lagt til grunn.
Andelene av de ulike komponentene vektes med
hvor stor andel komponentene utgjør av samlet
trafikantnytte. Prosjektets andel av nytten for
hele utbyggingen av Østfoldbanen blir med en
slik beregning 8,5 prosent for alternativ 1
(Daglinje) og 9,2 prosent for alternativ 2
(Carlberg).
Tabell 4-1: Forutsetninger for
virkningsberegninger
Sammenligningsår
Kalkulasjonsrente
Felles prisnivå
Analyseperiode
Levetid
Beregningsår godstrafikk
Beregningsår persontrafikk
Årlig trafikkvekst
Årlig realprisvekst

2014
4,5 %
2010
25 år)
40 år
2040
2025
1,0 %
1,6 %

Persontrafikk
Trafikktall i 0-alternativet er basert på
trafikkberegninger fra IC-modellen i juni/juli
2011 for Østfoldbanen, alternativ Referanse
2019. I dette alternativet inngår alle prosjekter
som inngår i NTP 2010-2019.

4.2.2 Forutsetninger
Generelle beregningsforutsetninger
Kleberget-Såstad er en del av utbygging av
dobbeltspor fra Oslo til Halden. Nytten av
prosjektet kan derfor ikke vurderes isolert, men
beregnes ut fra prosjektets bidrag til nytten av
utbyggingen av hele Østfoldbanen. Dette
innebærer blant annet at prosjektet godskrives en
del av gevinsten og kostnadene ved økt frekvens,
selv om prosjektet isolert sett ikke gir grunnlag
for frekvensøkning. Tilsvarende er prosjektet
godskrevet andel av nytten knyttet til
reisetidsreduksjoner og økt punktlighet, med
tilhørende nytte og kostnader ved overføring av
trafikk fra vei til bane.

Tabell 4-2: Elementer i tilbudsforbedring for
hele Østfoldbanen og beregnet andel for de to
alternativene på parsellen Kleberget–Såstad
Mulighets- Daglinje Carlberg
studie IC
Reisetidsreduksjon
33:00
00:39
00:58
Frekvensendring
1,0
0,1
0,1
dagtid
Frekvensendring
2,0
0,2
0,2
rush
Punktlighets0,9
0,9
9,0 prosenforbedring
prosent- prosenttpoeng
poeng
poeng

Endringer i frekvens og punktlighet er i sin
helhet knyttet til kapasitetsutvidelser. Prosjektet
Kleberget-Såstad forutsettes her å bidra
proporsjonalt med investeringskostnadenes andel
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Tabell 4-6: Driftsopplegg og kjøretid for
persontog som ligger til grunn i beregningene

Tabell 4-3: Trafikk i referanse- og
utbyggingsalternativene. Antall reiser og
personkm i beregningsåret 2025.
Alternativ
0-alternativet
Daglinjealt.
Carlbergalt.

1000 reiser
3 449
3 613
3 626

0Daglinjealt Carlbergalt
alternativ
Rutetid (min:sek) 1:44:00
1:43:21
1:43:02
Antall avg. pr.
1
1,1
1,1
time i grunnrute
Antall avganger
2
2,2
2,2
pr time i rushtid
Avganger pr.
retning 20
23
29
hverdager
Avganger pr.
24
26
31
retning helg
Punktlighet
86 %
87 %
87 %

Mill personkm
258
281
282

Arbeidsreiser utgjør godt over halvparten av
antallet reiser. Fordelingen av reiser på formål er
vist under.
Tabell 4-4: Fordeling av reiser på formål
Formål
Arbeid
Fritid
Tjeneste

Andel i prosent
56
34
10

Tabell 4-7: Driftsopplegg og kjøretid for gods
som ligger til grunn i beregningene

Godstrafikk
Etterspørselstall for gods i referansealternativet
er hentet fra virkningsanalysen for SandbuktaMoss-Såstad som ble gjennomført i forbindelse
med hovedplan. Trafikken er oppskalert til 2025
og 2040 med årlig vekst i tråd med
grunnprognosen i gjeldende NTP (snittet av
vekst for import og eksport med tog).

Rutetid

0-alternativet
Daglinjealt.
Carlbergalt.

Etterspørsel
2288
2 433
2434

Kapasitet
1 806
2035
2035

33

35

35

600

650

650

Toglengder 2040

600

800

800

82 %

83 %

83 %

Investeringer
Investeringskostnader inngår med forventet
investeringskostnad (P50-verdi) i usikkerhetsanalysen i tilknytning til utredningen.
Kostnadene er estimert i 2011-kr. I beregningene
er de omregnet til 2010-kr, som er kroneverdien
for de andre nytte- og kostnadselementene.

Realisert
etterspørsel
1 806
2035
2035

Investeringskostnadene i 0-alternativet reflekterer nødvendige fornyelser ved en videreføring
av driften på dagens spor.

Driftsopplegg
Driftsopplegget er basert på Intercityutredningens mulighetsstudie. Utbyggingsalternativene for Kleberget-Såstad er tilordnet en
andel av de kapasitetsavhengige endringene i
driftsopplegget
ut
fra
andelen
av
investeringskostnadene for hele utbyggingen
mellom Moss- og Halden. Den ikke
kapasitetsavhengige reisetidsforkortelsen er
beregnet for strekningen isolert.

Konsekvensutredning Kleberget-Såstad

Carlbergalternativ
3:39:00

Antall avganger
pr. uke
Toglengder 2025
Punktlighet

Tabell 4-5: Trafikktall for gods 2025. 1000 tonn
pr år.
Alternativ

0Daglinjealternativ alternativ
3:40:00
3:39.30

Tabell 4-8: Investeringer
Alternativ
0-alternativet
Daglinjealt.
Carlbergalt.

Mill. 2011-kr
65
1 853
1 653

Vedlikeholdskostnader
Volumavhengige drifts- og vedlikeholdskostnader
er
automatisk
beregnet
i
nyttekostnadsregnearket.
Kostnadene
øker
proporsjonalt med antall rutekm. Det er ikke
forutsatt noen endringer i vedlikeholdskostnadene ut over dette.
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Operatørnytte
Operatørnytte beregnes for selskaper som driver
offentlig transportvirksomhet eller forvalter
infrastrukturen. Man ser på kostnadene,
inntektene og tilskuddene til drift av
kollektivtrafikk.

Planoverganger
Det er i dag fem planoverganger, hvorav tre
usikrede, på strekningen Kleberget-Såstad. Disse
vil falle bort ved begge utbyggingsalternativene.
På hele strekningen Oslo-Halden er det 58
planoverganger. Dette innebærer at utbyggingen
av Kleberget-Såstad vil redusere antall usikrede
planoverganger fra 58 til 55. Ulykkesfrekvensen
for planoverganger er i beregningene redusert
tilsvarende.

4.2.3

I kostnader inngår kostnader til drift av
persontrafikk og godstrafikk. Inntekter kommer
fra billetter og inntekter fra godstransport.
Overføringer skjer mellom operatører og det
offentlige. Overføringer med positivt fortegn
betyr at operatøren(e) i sum mottar en overføring
fra det offentlige. Ved negativt fortegn betyr det
at operatøren(e) har fått reduserte inntekter
(samfunnet har spart).

Resultater

Generelt
Samfunnsøkonomisk lønnsomhet måles gjennom
netto nåverdi (NNV). Denne er definert som den
summerte, neddiskonterte årlige nettonytten
(gevinster minus kostnader) av tiltaket, over
beregningsperioden (her 25 år). Hvis netto
nåverdi er positiv, og eventuelle negative ikke
prissatte virkninger ikke vurderes å ha større
betydning enn den positive netto nåverdien, er
tiltaket samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Forholdet mellom kostnader, inntekter og
overføringer for de ulike alternativene er vist
under.
Tabell 4-10: Operatører. Positive tall betyr
forbedring. Tallene er nåverdi i 2014, oppgitt i
mill. 2010-kr
OPERATØRER

Trafikant- og transportbrukernytte
Trafikant- og transportbrukernytten er fordelt på
persontog referansetrafikk, persontog nyskapt og
overført trafikk og godskunder.

DAGLINJEALT.

Persontog
markedsinntekter
Persontog offentlig
kjøp
Persontog,
kostnader
Godstog, netto
operatørnytte
Andre berørte
operatører
Sum operatørnytte

Trafikantnytten fordeler seg med ca. 60 prosent
på persontrafikken og 40 prosent på
godstrafikken.
Tabell 4-9: Trafikant- og transportbrukernytte.
Positive tall betyr forbedring. Tallene er nåverdi
i 2014, oppgitt i mill. 2010-kr

CARLBERGALT.

320,9

320,9

-13,2

-16,9

-307,7

-304,0

0

0

0

0

0

0

400

TRANSPORTBRUKERE

DAGLINJEALT.

Persontog
referansetrafikk
Persontog nyskapt
og overført trafikk
Godskunder
Sum trafikantnytte

CARLBERGALT.

197,0

Nåverdi 2014 i mill kr (2010)

TRAFIKANT- OG

217,8

109,4

118,6

182,3
488,7

183,1
519,5

300
200
Persontog,
kostnader

100
0

Persontog
offentlig kjøp

-100
-200

Persontog
markedsinntekter

-300
-400

Nåverdi 2014 i mill kr (2010)

600

Daglinjealt.

Carlbergalt.

Alternativ

500

Figur 4-4: Operatørnytte

Godskunder

400

300

200

Persontog
nyskapt og
overført trafikk

100

Persontog
referansetrafikk

Offentlig nytte
Budsjettvirkning for det offentlige er summen av
inn- og utbetalinger over offentlige budsjetter,
inkludert transportetatene. Det vil normalt bestå
av de bevilgninger over offentlige budsjetter
som tiltaket fører til og de skatteinntekter som
tiltaket genererer.

0

Daglinjealt.

Carlbergalt.

Alternativ

Figur 4-3: Trafikant- og transportbrukernytte

Konsekvensutredning Kleberget-Såstad

61

JBV Utbygging, desember 2011

SAMFUNNSØKONOMISK ANALYSE

Tabell 4-11: Budsjettvirkning for det offentlige.
Positive tall betyr forbedring. Tallene er nåverdi
i 2014, oppgitt i mill. 2010-kr

Nåverdi 2014 i mill kr (2010)

DET OFFENTLIGE

450

DAGLINJEALT. CARLBERGALT.
--72,0
-73,9

Infrastrukturavgifter
Drifts- og vedlikeholdskostnader,
infrastruktur
Offentlig kjøp av
transporttjenester
Andre virkninger på
offentlige budsjetter
Sum offentlig nytte

7,7

7,9

40,2

0

-24,1

-23,3

Nåverdi 2014 i mill kr (2010)

Infrastrukturavgifter

-80
-100

Daglinjealt.

Reduserte
støykostnader

100

Reduserte
ulykkeskostnader

50

Carlbergalt.

Restverdi
Restverdien er et uttrykk for investeringens nytte
etter analyseperiodens slutt. Det forutsettes en
gjennomsnittlig levetid på 40 år. Det benyttes en
lineær avskrivning, slik at restverdien ved
utløpet av en analyseperiode på 25 år settes til
15/40 (37,5 %) av investeringskostnaden. Denne
verdien diskonteres til sammenlikningsåret med
den fastsatte kalkulasjonsrenten.

Drifts- og
vedlikeholdskostnader,
infrastruktur

-60

150

Det er reduksjon i utslipp av klimagasser grunnet
overføring av gods fra vei til bane som gir størst
utslag i denne kategorien virkninger.

Offentlig kjøp av
transporttjenester

-40

Reduksjon i lokale
utslipp

200

Figur 4-6: Nytte for tredje part (samfunnet for
øvrig)

20

-20

250

Alternativ

Andre virkninger på offentlige
budsjetter

0

Reduksjon i utslipp av
klimagasser

300

Daglinjealt.

60
40

Helsegevinst, overført
biltrafikk

350

0

42,8

0

400

Carlbergalt.

Alternativ

Figur 4-5: Offentlig nytte
Økte offentlige kjøp og økte vedlikeholdskostnader negative utslag på den offentlige
nytten. Økningen i offentlig kjøp og
vedlikeholdskostnader har sammenheng med at
produksjonsøkningen gjennom økte frekvenser
er relativt stor i forhold til trafikk- og
inntektsveksten.

Tabell 4-13: Beregnet restverdi ved
analyseperiodens slutt. Tallene er nåverdi i
2014, oppgitt i mill. 2010-kr
RESTVERDI

DAGLINJEALT. CARLBERGALT.
127,0
116,98

Restverdi

4.2.4 Samfunnet forøvrig
Skattekostnader
Alle inn- og utbetalinger over offentlige
budsjetter medfører et effektivitetstap som
Finansdepartementet beregningsmessig har
fastsatt til 20 %. Effektivitetstapet er sammensatt
av kostnader forbundet med å drive inn skatter
og mindre produksjon som følge av økt
skattetrykk.

Dette kapitlet inkluderer fordeler og ulemper
tiltaket påfører omgivelsene, samt konsekvenser
av investeringen for samfunnet, og omfatter:
• ulykker
• støy, luftforurensning og klimavirkninger
• helsegevinster av overført biltrafikk
Tabell 4-12: Fordeler og ulemper for samfunnet
forøvrig. Positive tall betyr forbedring. Tallene
er nåverdi i 2014, oppgitt i mill. 2010-kr
SAMFUNNET FOR ØVRIG

Reduserte
ulykkeskostnader
Reduserte
støykostnader
Reduksjon i lokale
utslipp
Reduksjon i utslipp av
klimagasser
Helsegevinst, overført
biltrafikk
Sum nytte for 3. part

DAGLINJEALT.

Tabell 4-14: Beregnet skattefinansieringskostnad Tallene er nåverdi i 2014, oppgitt i mill.
2010-kr

CARLBERGALT.

137,2

142,2

SKATTEFINANSIERINGSKOSTNAD

157,5

158,8

Skattefinansierings¬
kostnad

15,2

15,5

44,0

45,0

34,3

37,0

388,2

398,6
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4.3

Ikke-prissatte
konsekvenser

I forbindelse med konsekvensutredningen er det
kartlagt verdier for de ikke-prissatte temaene
som inngår i planprogrammet, det vil si:
•
•
•
•
•

landskapsbilde
nærmiljø og friluftsliv
naturmiljø
kulturmiljø
naturressurser (landbruk, geo- og
vannressurser)

4.3.1 Metodikk
Metodikken bygger på Statens vegvesens
håndbok 140 Konsekvensanalyser (14).
Det er utarbeidet deltemautredninger som
foreligger som egne rapporter for hvert av
temaene. For metodebeskrivelse og detaljert
verdi- og konsekvensbeskrivelse henvises til
disse rapportene. I disse rapportene er også
referanser utførlig dokumentert.

Konsekvensutredning Kleberget-Såstad
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4.4

ligger langsetter fjorden, blant annet Moss, som
et gammelt industristed og bebyggelsesmessig
tyngdepunktet på østsiden av Oslofjorden. Her
finnes også et nettverk av større og mindre veier.
Hovedtrafikkårene går helst i retning nord-sør,
parallelt med fjorden. Langs kysten finnes
forskjellig industri som verft, oljeraffineri og
steinbrudd. Et stort antall fritidshus ligger langs
kyststripen, mest konsentrert på østsiden.

Landskapsbilde

4.4.1 Planprogram
Planprogrammet spesifiserer at følgende skal
utredes innenfor deltema landskapsbilde.
"Virkningen på landskapsbildet skal vurderes
for hele strekningen inkl. areal for vending
og hensettingsanlegg. Konsekvensene for det
visuelle miljøet skal utredes, spesielt med vekt
på ev. nærføring til sårbare elementer som
Carlberg gård. Fjernvirkning av tiltaket skal
vurderes fra viktige ståsteder som Rygge
kirke, Værne Kloster og fr a
fjorden/Mossesundet.
Konsekvensene for endringer av
reiseopplevelse på strekningen vil inngå i
vurderingene.
Det skal utarbeides illustrasjoner som viser
tiltakets innvirkning på omgivelsene. Både
fjernvirkning i kulturlandskapet og
nærvirkning ved tettbebyggelse skal
illustreres for de mest aktuelle løsningene.
Forslag til avbøtende tiltak skal beskrives."

4.4.2

Landskapsregionen er i hovedsak av typen
storskala landskap, hvor Oslofjorden som et
sentralt og mektig element sterkt preger det
totale landskapsbilde. Landskapsrommet er vidt
og åpent, med lave kyststriper. Fjorden er
orientert i nord-sørgående retning og danner
tydelige linjedrag i landskapet. Oslofjorden kan
ses og oppleves fra de fleste steder i denne
underregionen.

Dagens situasjon, verdier

Overordnede karakteristiske trekk
Influensområdet ligger innenfor to landskapsregioner, 02 - Oslofjorden, underregion 02.03
Midtre Oslofjord og 03 - leirjordsbygdene på
Østlandet, underregion 03.12 Østfoldraet.
Inndelingen er etter NIJOS (Norsk institutt for
jord- og skogkartlegging) sin inndeling av det
norske landskapet i regioner.

Figur 4-7: Mossesundet med Jeløya i bakkant.
Bilde er tatt fra området ved Festeovergangen
og innover i Mossesundet.

Landskapsregion 02, Oslofjorden, omfatter
kystlinjen fra midtre Oslofjord til indre
Oslofjord. Landskapets hovedform innenfor
denne regionen varierer fra lavt kystlandskap og
vide fjordløp lengst i sør til bølgete åslandskap
med bratte fjordsider i de midtre deler av
regionen. Sett fra motsatt fjordside sees
landmassen lengst i sør som en lav, jevn stripe i
en fjern horisont. Mossesundet ligger som en
skjermet fjordlignende tarm med svaberg som
skiller Jeløya fra fastlandet. Flere mindre øyer
ligger spredt i fjordløpet.

Figur 4-8: Kystlinjen ved midt Oslofjord. Lavt
kystlandskap med vide fjordløp er typisk for
regionen.

Vegetasjonen veksler fra svært frodige lokaliteter med edelløvskog og rik undervegetasjon på
kalkøyer og solvendte fjordlier, til mer karrige
og artsfattige furuskoger på grunnfjellets
gneiser. Større enkeltstående trær, særlig eik og
bøk, kan stedvis sees. Jordbruket er underordnet,
men kan lokalt være betydelig. Flere småbyer

Konsekvensutredning Kleberget-Såstad

Landskapsregion 03, Leirjordsbygdene på
Østlandet, er landets mest oppdyrkete regioner
og omfatter slettebygdene på Romerike, ytre og
indre Vestfold, samt store deler av Østfold.
Landskapets hovedform er grovt sett et
sletteland med mektige leiravsetninger /
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løsmasseavsetninger. Raet strekker seg som en
hevet sørvestgående rygg nord i planområdet og
markerer
retningen
i
landskapet.
Løsmasseavsetningene har gjort regionen godt
egnet til oppdyrking, og bølgende store
åkerflater er vanlig å se. Korndyrking dekker det
meste av åkerarealene. Slettelandet er imidlertid
mosaikkpreget og oppstykket av lave åser som
skaper større og mindre landskapsrom.
Carlbergåsen-Bogslunden - Dyreskogen er
sammenhengende skogsområder, som definerer
rom i landskapet.

Figur 4-9: Bølgende store åkerflater er typisk
for regionen.

Visuelt er de mange gårdstunene regionens mest
betydningsfulle bygningsmasse. Gårdstunene
ligger ofte åpent til, og fungerer derved ofte som
blikkfang. Rygge kirke er det mest markerte
landemerke i området. Værne Kloster og
Carlberg gård kan stedvis fungere som
landemerker.
Regionens vassdrag preges av stilleflytende
elver, men er generelt lite synlige i det lave
åslandskapet.
Barskog preger skogbildet, men oppstykkes ofte
av jordbruksmark. Granskog er vanligst på
tykkere løsmasser. Grunnlendte koller og
åspartier har mye barblanding eller karrig
furuskog, mens raviner og elvedaler har
frodigere løv eller blandingsskoger. Mellom og
rundt dyrket mark er løvtreinnslaget stort, enten
som linjedrag mellom jorder, som skogskanter
eller som kantvegetasjon langs bekker og elver.
Edelløvskoger finnes spredt, både i elvedaler og
raviner eller som små varmekjære lokaliteter i
solvendte skrenter og lier. Området er forøvrig et
herregårdspreget
landskap
hvor
store,
sammenhengende
jorder,
kultursletter,
løvskogsbryn, lunder, steingjerder og flotte
alléer preger landskapsbilde. Alléer og trerekker
er særpreget for dette landskapet. Randsoner
med store eiketrær er også typisk for dette
området.

Figur 4-10: Slettelandskap, åpent og oversiktlig.
Bilde er tatt fra toppen av raet (ved Dilling) og
utover kulturlandskapet mot Såstad. Dagens
jernbanelinje kan skimtes omtrent midt i bilde.
Viktige
landformer,
utsiktspunkter
og
landskapsrom er vist på registreringskartet figur
4-29. Kartet viser også berikende elementer i
landskapet. Dette omfatter elementer som vakre
gårdstun,
enkeltobjekter
som
spesielle
bygninger, trær, markante gravhauger eller
utsiktspunkter/siktakser.

4.4.3

Området oppleves som et storskala landskap
hvor landskapsrommene varierer fra lukket på
småsletter i åsenes smale sprekker, til åpnere
rom på større leirsletter og raet. Landskapet
preges av tydelige nordvest-sørøstgående
strukturer. Trafikknettets hovedstruktur går i
denne retningen og danner tydelige linjedrag i
terrenget. Denne strukturen gjenspeiler seg også
på åsdrag og leirslettenes langstrakte orientering
(Østfoldraet).

Konsekvensutredning Kleberget-Såstad

Dagens situasjon, verdier

Influensområdet er delt inn i 7 ulike delområder
som er verdivurdert.

LA 1 - Kleberget nord
Kleberget nord ligger innenfor by og tettbygde
strøk og omfatter området nord for Kleberget,
som i dag er preget av jernbanens virksomhet.
Med jernbanens virksomhet, havnevirksomhet,
veier og industri som visuelt dominerende
elementer, får man et mindre godt totalinntrykk.
Boligområdet i vesthellingen har et overordnet
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vanlig godt totalinntrykk og blir vurdert til å ha
middels verdi.

grønt preg med visuelle kvaliteter som utgjør et
vanlig godt totalinntrykk. Boligområdet ligger
skjermet bak store næringsbygg, og bidrar i
mindre grad til å forsterke områdets visuelle
totalinntrykk. Området fremtrer som lite
strukturert med dårlige/reduserte visuelle
kvaliteter og blir vurdert til å ha liten verdi.

Figur 4-13: Eksisterende jernbanespor gjennom
Værlevangen.

Figur 4-11: Området nord for Kleberget.

Figur 4-14: Deler av Værlevangen sett fra
sjøsiden. Eksisterende jernbane er lite
fremtredende i landskapsbilde.
Figur 4-12: Deler av Kleberget nord sett fra
sjøsiden.

LA 3 - Feste/Dyre
Området strekker seg fra Feste til Carlberg i
området hvor Carlbergåsen og Bogslunden
møter hverandre. Ved Festeveien, helt nord i
landskapsområde, åpner landskapet seg mot
fjorden. Jernbanen svinger her østover inn i
landet ved å følge Carlbergåsens topografi.
Landskapet åpner seg opp og er et
kulturlandskap med jordbrukspreg og innslag av
noe skog. Området kan beskrives som spredt
bebygd.

LA 2 - Kleberget/Værlevangen
Delområdet strekker seg fra Kleberget i nord til
Feste i sør hvor landskapet går over i det åpne
jordbrukslandskapet. Området kan beskrives
som et lineært, spredtbygd boligområde med et
overordnet grønt preg. Jernbanesporet ligger på
denne strekningen helt ut mot Oslofjorden og har
stedvis fin utsikt utover fjorden og Jeløya.
Baneanlegget er mest synlig på nært hold.

Kontrasten mellom kulturlandskapet og det åpne
fjordlandskapet gir en landskapsopplevelse som
er mer intens og storslagen enn hva man normalt
finner i regionen. Jernbanen strekker seg
beskjedent gjennom kulturlandskapet og er lite
synlig på avstand. Området er enhetlig og ryddig
med gode visuelle kvaliteter hvor landskap og
jernbane til sammen utgjør et spesielt godt

Samspillet mellom terrengform, storslått utsikt
mot fjorden og et grønt og frodig preg utgjør et
landskap med visuelt gode kvaliteter. Fjordutsikt
er typisk for denne landskapsregionen og bidrar
ikke alene til å øke områdets verdi. Landskapet
med eksisterende jernbaneanlegg utgjør her et
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som reduserer opplevelsesverdien lokalt, men
dette er ikke nok til å redusere den samlede
verdien av delområdet. Området består ellers av
helt flate jordbruksarealer inndelt i et rutenett av
åkerkantsoner. Dagens jernbane er en integrert
del av kulturlandskapet og visuelt lite
fremtredende i landskapsbilde. Gårdsmiljøet på
Carlberg utgjør et spesielt godt totalinntrykk
med store verdier for landskapsbilde.
Delområdet blir vurdert til å ha middels til stor
verdi.

totalinntrykk. Området blir vurdert å ha middels
til stor verdi.

Figur 4-15: Området ved Festeovergangen hvor
landskapet åpner seg opp mot fjorden.

Figur 4-17: Det åpne og flate jordbrukslandskapet mellom Carlberg og Dilling.
Carlbergåsen ligger helt bak til høyre i bildet.

Figur 4-16: Det åpne kulturlandskapet på
Feste/Dyre. Jernbanen kan sees som en
horisontal linje midt i bildet.

LA 4 - Carlbergområdet
Delområdet avgrenses av den markerte
Carlbergåsen i vest, Dilling i øst, tettbebyggelse
mot Moss i nord og av en kraftig
vegetasjonsrand mot Værne Kloster. Området
omfatter blant annet Carlberg gård og den gamle
husmannsplassen til Carlberg gård, i dag kalt
Ekholtbruket.

Figur 4-18: Ekholtbruket, den gamle
husmannsplassen til Carlberg gård.

Området er en del av et større landskapsområde
som nå fremmes med forslag om Værne Kloster
landskapsvernområde i Rygge kommune.
Begrunnelsen er et særpreget kulturlandskap
med store historiske og biologiske verdier.
Carlbergområdet ligger helt nord i det foreslåtte
landskapsvernområde og har en større
påvirkning av nyere element, som dagens
jernbane, golfbanen på Ekholt og trafostasjonen
mot Dilling. Området rundt trafostasjonen på
Dilling har et høyt antall av tekniske inngrep

Konsekvensutredning Kleberget-Såstad

LA 5 - Herregårdslandskapet ved Værne Kloster
Området strekker seg fra Værne Kloster og
Klosterveien i sørøst til Carlbergundergangen og
Bogslunden naturreservat i nordvest. Værne
Kloster ligger på et høydedrag med utsyn i alle
retninger og fungerer som et landemerke i
området.
Området er en del av et større landskapsområde
som nå fremmes med forslag om Værne Kloster
landskapsvernområde i Rygge kommune.
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Begrunnelsen
er
et
tradisjonspreget
godslandskap med store jordbruksareal og
relativt liten påvirkning av nyere bebyggelse og
arealendringer. Landskapet inneholder bølgete
store åkerflater oppstykket av løvskogsbryn,
lunder og flere alleer. Den bølgete
landskapsformen skaper liv og bevegelse i
landskapet, og har positiv effekt for
landskapsopplevelsen. Værne Kloster inneholder
flere visuelt gode bygningsmiljø. Staselige alléer
langs Klosterveien og Dyreveien tilfører også
området visuelle kvaliteter. Området hvor
Carlberg-åsen møter Bogslunden inneholder
estetiske/opplevelsesmessige verdier som er
utpreget for regionen. Landskapsområde kan
beskrives med spesielt gode visuelle kvaliteter
og blir vurdert å ha stor verdi.

Figur 4-21: Bølgende store åkerflater oppstykket
av løvskogsbryn/lunder, skaper variasjon og
bevegelse i landskapet.

Figur 4-22: Alléen inn mot Bogslunden og Bog
gård bidrar til å forsterke landskapsopplevelsen
i området.

Figur 4-19: Klosterveien mot Værne kloster, som
ligger til høyre i bildet.

Figur 4-23: Området hvor Carlberg-åsen møter
Bogslunden inneholder fin løvtrevegetasjon på
begge sider. Flere fine eiketrær.

Figur 4-20: Åkerkantsone nord for Værne
Kloster. Åkerkantsonen er et berikende element i
landskapsbilde.

Konsekvensutredning Kleberget-Såstad

68

JBV Utbygging, desember 2011

SAMFUNNSØKONOMISK ANALYSE

LA 6 - Dilling/Såstad
Området strekker seg fra og med Dilling og frem
til den utbygde dobbeltsporparsellen på Såstad.
Området inneholder spredt bebyggelse med noe
høyere konsentrasjon rundt Dilling. Store gårder
er typisk i dette landskapet.
På strekningen mellom Dilling og Såstad ligger
jernbanen i sin helhet i åpent, flatt
jordbrukslandskap. Det er et betydelig innslag av
ulike høyspennings- og lavspenningstraséer i
området, samt telefonlinjer. Traséen for
høyspenning strekker seg gjennom området og
ligger parallelt med jernbanen. På strekningen
med etablert dobbeltspor fra Såstad og sørover,
er jernbaneanlegget også mer dominerende i
landskapet grunnet doble KL-master og
driftsspor langs banen. De tekniske inngrepene i
landskapet reduserer opplevelsesverdien. I
forhold til fjernvirkning er disse mindre markert
i landskapsbilde.

Figur 4-25: Rygge kirke.

Rygge kirke avgrenser delområde i sør og ligger
på et høydedrag med god utsikt utover
kulturlandskapet mot Dilling, Såstad og Gipsen.
Kirken er det sterkeste/mest markerte
landemerke i området. Miljøet rundt kirken med
tilhørende gravplasser, prestegården, bygdetunet
og flotte trerekker/alleer har stor verdi for
landskapsbilde. Ellers kan nevnes det gamle
stasjonsmiljøet på Dilling, Gipsund gård,
kulturmiljøet på Hestehagen og en gruppe
mindre gårdsbruk på Løken, som også
inneholder kvaliteter med stor verdi for
landskapsbilde.

Figur 4-26: Jernbanen ligger på denne
strekningen i sin helhet i åpent, flatt
jordbrukslandskap.

Delområdet inneholder til sammen visuelle
kvaliteter som utgjør et vanlig godt
totalinntrykk. Området blir vurdert til å ha
middels verdi.

Figur 4-27: Kulturmiljøet på Hestehagen.

LA 7 - Halmstad/Eskelund
Området strekker seg fra Rygge stasjon
(Bygdetunveien) og sørover til Saltnesveien.
Området avgrenses videre av Ryggeveien og
Halmstad sentrum i nordøst, Kureåa i vest og
mindre skogsområder i sør. Området er spredt
bebygd med landbruksbebyggelse og enkelte
eneboliger. Størsteparten av delområdet består
av dyrket mark. Området nærmest Rygge
sentrum (Halmstad) har et større inngrep av

Figur 4-24: Dilling stasjon. Bygningsmiljøet er
her godt bevart og tilfører området estetiske
verdier.
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arealendringer enn området forøvrig og fremtrer
som litt rotete og ustrukturert.
Landskapet er i hovedsak flatt
rahellingen opp mot Ryggeveien.

foruten

Jernbanen med utbygd dobbeltspor strekker seg
gjennom området. Parallelt med denne ligger
traséen for høyspenning. Baneanlegget sammen
med høyspenttraséen oppleves som negativt for
landskapsbilde. Jernbanen er kun delvis synlig
fra Ryggeveien, grunnet bebyggelse og
skogsområder som ligger som en visuell buffer
mellom Ryggeveien og jernbanen.

Figur 4-28: Jordbrukslandskapet med
eksisterende dobbeltspor.

Det foreligger en godkjent reguleringsplan for
'Lille Rygge næringspark - hotell, forretning,
kontor'. Dette arealet ligger nær Rygge stasjon,
men på vestsiden av sporet.
Landskapsbilde inneholder vanlige visuelle
kvaliteter som er typisk for regionen.
Delområdet blir vurdert til å ha middels verdi.
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Figur 4-29: Registreringskart landskapsbilde.

Konsekvensutredning Kleberget-Såstad

71

JBV Utbygging, desember 2011

SAMFUNNSØKONOMISK ANALYSE

Figur 4-30: Verdikart landskapsbilde.
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innvirkning på landskapsbilde reduseres noe ved
bruk av glass på deler av strekningen.

4.4.4 Konsekvenser
Nytt dobbeltspor

De mest omfattende krysningspunktene langs
daglinjen er på Feste, Carlberg og Dilling. Disse
tiltakene har de største terrenginngrepene med
liten visuell forankring til omgivelsene. Krysningspunktene ligger tett opp til eksisterende
bebyggelse, samt viktige skogsområder og
kulturmiljø, noe som gjør tiltakene veldig presset
inn i en eksisterende situasjon. Resultatet blir
høye støttemurer og dårlig terrengtilpasning.

Daglinjealternativet
Daglinjealternativet har betydelige negative
konsekvenser for landskapsbilde. Det er de nye
planfrie krysningspunktene og de nye påhuggsområdene langs baneanlegget, som får de største
negative konsekvensene. Konstruksjonene i
påhuggsområde ved Kleberget tunnel, søndre
påhugg blir et helt nytt element i området, og vil
være godt synlig i landskapsbilde, særlig for
nærliggende bebyggelse. Tiltaket forsterkes med
den høye og lange muren langs Norrønaveien.
Området videre langs Værlevangen til Feste er
smalt og langstrakt med bebyggelse helt inntil
sporet på begge sider. En slik situasjon gjør at
det blir for liten plass til å kunne oppnå den
beste terrengtilpasningen. Tiltaket har derfor
stedvis dårlig visuell forankring til omgivelsene.
Baneanlegget vil også bli mer dominerende i
landkapsbilde grunnet doble KL- master.
Tiltaket krever støyskjermingstiltak på store
deler av strekningen og støyskjermene er beregnet til å måtte være ca. 3 meter høye for å oppnå
tilstrekkelig effekt. Støyskjermenes negative

Figur 4-32: Området ved Carlbergundergangen.

Figur 4-31: Illustrasjon som viser mulig utforming av undergang for fv. 314 Dyreveien ved Carlberg.
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God utforming og høy kvalitet i materialbruk har
til gjengjeld positiv effekt for opplevelsen av
tiltaket.
Reiseopplevelse for daglinjealternativet blir
vurdert til å være god sammenlignet med
alternativ 0.
Samlet sett vurderes alternativet å ha stor
negativ konsekvens (– – – ).
Figur 4-34: Carlberg sett fra Værne Kloster.

Carlbergalternativet
Carlbergalternativet
har
størst
negative
konsekvenser for Carlbergområdet hvor tunnelen
kommer ut i dagen. Betongkonstruksjonen i
portalen blir et nytt element som tilføres i
landskapet og vil på kort avstand oppfattes som
et stort inngrep i eksisterende situasjon. Det er
likevel den lange forskjæringen før banen treffer
terreng, som gir de største negative konsekvensene for området. Dette forsterkes ytterligere
ved at inngrepet skjer tett opp til gårdstunet på
Carlberg gård samt innenfor foreslått landskapsvernområde. Oppfattelsen av inngrepet fra
naturlige ferdselsårer i Carlbergs omgivelser/
Carlbergåsen, Værne Kloster og Dilling vil være
mindre fremtredende.

en ytterligere forsterkning av tiltaket og den
visuelle barrieren for Dillingområdet.
Nytt dobbeltspor krever støyskjerming gjennom
Dillingområdet i en høyde på ca. 3-3,5 meter.
Støyskjermenes negative innvirkning på landskapsbilde reduseres noe ved bruk av glass i
skjermene, som forutsatt.
For traséen videre mot Såstad vil en utvidelse av
jernbanen til dobbeltspor medføre marginale
endringer av eksisterende landskapsbilde.
Dobbeltsporet vil bli noe mer markert enn
dagens situasjon, som en følge av breddeutvidelse, driftsveier og doble KL-master.
Konsekvensene vil ha størst negativ effekt på
nært hold. Fjernvirkningen av tiltaket vil være
ubetydelig.

Videre vil ny omlagt fv. 119 (Larkollveien) i
undergang få store konsekvenser for Dillingområdet. Tiltaket innfører et helt nytt element
som vil endre strukturen og karakteren til
Dillingområdet. Grunnet tett bebyggelse i
området er det lite rom for god terrengtilpasning
av anlegget. Etablering av vanntett trau gir også

Den ca. 2,2 km lange tunnelen gir ingen endringer av landskapsbilde i selve tunneltraséen, med
unntak av områdene hvor rømningstunnelene
kommer ut i dagen med en synlig portal.
Normalprofilet for rømningstunnelene er størst
ved Carlberg, da denne også skal benyttes som

Figur 4-33: Illustrasjon som viser mulig utforming av løsmassetunnel ved Carlberg.
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Tabell 4-15: Oppsummering av konsekvenser for daglinjealternativet og Carlbergalternativet.
Alternativ

Konsekvens

Omfang

Konsekvens

Carlbergalternativet

Omfang

Daglinjealternativet

Liten positiv

+

Liten positiv

+

Middels negativ

––

Middels positivt

++

Middels til stor

Stor negativ

–––

Stor positiv

+++

LA 4 Carlbergområdet

Middels til stor

Stor negativ

–––

Stor negativ

–––

LA 5
Herregårdslandskapet
ved Værne Kloster

Stor

Stor negativ

–––

Middels negativ

––

LA 6 Dilling/Såstad

Middels

Middels negativ

––

Middels negativ

––

Delområde

Verdi

LA 1 Kleberget nord

Liten

LA 2
Kleberget/Værlevangen

Middels

LA 3 Feste/Dyre

Samlet konsekvens
Rangering på parsellen

–––
2

–
1

Samlet vurderes alternativ H1 å ha middels til
stor negativ konsekvens (– – /– – –).

tverrslag for drift- og vedlikehold i tunnelen.
Disse vil påvirke landskapsbilde lokalt.
Etablering av tunnel gjør at store deler av
eksisterende spor kan fjernes. Dette vil ha særlig
stor positiv effekt på strekningen mellom
Kleberget og Carlberg hvor baneanlegget helt
fjernes fra landskapsbilde.

Alternativ H3
Driftsbanegården ligger eksponert i landskapet
og vil oppleves som et teknisk inngrep med en
skog av lys- og kabelmaster. Inngrepet vil også
være synlig kvelds- og nattestid, grunnet sterk
flombelysning. Anlegget har en svært dårlig
visuell forankring til landskapet. Den visuelle
virkningen av tiltaket sett fra Rygge kirke vil
være spesielt uheldig. Driftsbanegården har også
særlig stor nærføring til to gårdsbruk i området,
Gipsund og Bjølsen. Disse inneholder visuelt
gode bygningsmiljø. Atkomsten til Gipsund gård
består av en praktfull allé og steingard inn mot
gårdstunet. Driftsbanegården vil også være godt
synlig fra Ryggeveien, som følger toppen av
raet.

Reiseopplevelse for Carlbergalternativet blir
vurdert til å være mindre god sammenlignet med
alternativ 0.
Samlet sett vurderes alternativet å ha liten
negativ konsekvens (–).

Driftsbanegård
Alternativ H1
Driftsbanegården vil, som beskrevet i alternativ
H3, oppleves som et teknisk inngrep i
landskapet. Inngrepet vil også være synlig
kvelds- og nattestid, grunnet sterk flombelysning. Et slikt omfattende anlegg vil ha stor
negativ effekt for opplevelsen av landskapet.
Anlegget ligger her i et åpent jordbrukslandskap,
men med nærhet til Rygge sentrum (Halmstad).
Sett fra Ryggeveien vil anlegget ligge forholdsvis skjermet bak mindre skogsområder og
bebyggelse. Gjeldende kommunedelplan viser en
mulig fremtidig boligutbygging i området
nærmest Halmstad sentrum. Realiseringen av
utbygging er fremdeles usikker, siden man er i
en tidlig planfase.
Omfanget er vurdert til å være middels negativt
til stort negativt.
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Tabell 4-16: Oppsummering av konsekvenser for driftsbanegård alternativ H1 og H3.
Alternativ

Middels

LA 7 Halmstad/Eskelund Middels

Konsekvens

LA 6 Dilling/Såstad

Omfang

Verdi

Konsekvens

Delområde

Driftsbanegård, H3

Omfang

Driftsbanegård, H1

Middels negativ
til stor negativ

– –/– – –

Ubetydelig

0

Ubetydelig

0

Stor negativ

–––

Samlet konsekvens
Rangering på parsellen

––/–––
1

–––
2

Figur 4-35: Bilde et tatt fra Rygge kirke mot
aktuelt område for driftsbanegård H3.

Figur 4-37: Jernbanestrekningen fra Kleberget
til Feste følger Oslofjorden og har flere steder
storslått utsikt utover fjorden og innover i
Mossesundet.
Figur 4-36: Bilde er tatt fra Ryggeveien ved
atkomsten til Gipsund gård. Driftsbanegård H3
er lokalisert til venstre i bilde.

Sekvens 2 strekker seg fra Feste til Carlberg.
Fellestrekk for denne strekningen er overgangen
til det åpne jordbrukslandskapet og hvor
jernbanen forsiktig beveger seg østover og bort
fra fjorden. Området ved Festeovergangen og
området hvor Carlbergåsen møter Bogslunden er
to referansepunkt som gir sterkere inntrykk og
skiller seg fra resten av omgivelsene. Kontrasten
mellom kulturlandskapet og det åpne
fjordlandskapet ved Feste gir en landskapsopplevelse som er mer intens og storslagen enn
hva man normalt finner i regionen. I området
hvor Carlbergåsen møter Bogslunden innsnevres
det åpne jordbrukslandskapet, som skaper
variasjon for den reisende. Området inneholder
kvaliteter som stimulerer til god reiseopplevelse.
Her finnes sjelden fin løvtrevegetasjon og en
rekke allétrær som fører inn mot Carlberg gård.

Omfanget er vurdert til å være stort negativt.
Samlet vurderes alternativ H3 å ha stor negativ
konsekvens (– – –).

4.4.5

Reiseopplevelse

0-alternativet
Dagens jernbanelinje på denne strekningen
ligger i sin helhet i dagsone. Opplevelsen av
reisen deles inn i 4 sekvenser med visse
fellestrekk.
Sekvens 1 er definert fra Kleberget til Feste.
Fellestrekk for denne strekningen er jernbanens
nærhet til fjorden og med storslått fjordutsikt
flere steder. Jernbanen går her gjennom et
spredtbygd boligområde med overordnet grønt
preg.
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Figur 4-40: Det åpne og flate
jordbrukslandskapet mellom Carlberg og
Dilling. Det er Carlbergåsen man ser helt
bakerst i bilde.

Figur 4-38: På bilde ser vi den skogkledde
Carlbergåsen som møter Bogslunden.
Sekvens 3 strekker seg videre fra Carlberg til
Dilling. Her åpner landskapet seg igjen opp mot
herregårdslandskapet ved Værne Kloster og
Carlberg gård. Området nærmest jernbanen
består av nesten helt flate jordbruksarealer og
kan kanskje oppleves som litt monotont.
Områdene nærmere Værne Kloster inneholder et
mer
særpreget
karakterlandskap
med
kultursletter, løvskogsbryn, lunder, steingjerder
og flotte alléer. Værne Kloster fungerer som et
landemerke i området, men er lite fremtredende
sett fra jernbanen grunnet vegetasjon som delvis
skjermer. Hovedhuset på Carlberg gård ligger
også noe skjermet fra jernbanen, mens
låvebygningen ligger som et blikkfang i
landskapet.

Sekvens 4 omfatter strekningen fra Dilling til
påkoblingspunktet på Såstad. Fellestrekk for
denne strekningen er de flate jordbruksslettene
oppstykket av barskogsdominerte, lave koller og
åsdrag. Gårdstunene ligger åpent til og fungerer
ofte som blikkfang i landskapsbilde. Det finnes
her flere visuelt gode bygningsmiljø.
Rygge kirke er det mest markerte landemerke i
området og fungerer som en milepæl som
markerer gangen i reisen.

Figur 4-41: På bilde ser vi spiret på Rygge
kirke, det mest markerte landemerke i området.
Figur 4-39: Uthusbygningene på Værne kloster
sett fra eksisterende jernbane ved Carlberg.

Det finnes flere objekt på strekningen som gir
inntrykk. Av dem kan nevnes gamle Dilling
stasjon og kulturmiljøet på Hestehagen.
En høyspenttrasé følger jernbanelinjen på
strekningen fra Dilling og sørover. Denne har
negativ innvirkning på reiseopplevelsen.
Den samlede reiseopplevelsen for 0-alternativet
blir vurdert til å være meget god.
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De mest omfattende krysningspunktene langs
banen er på Feste, Carlberg og Dilling. Disse
tiltakene har de største terrenginngrepene og får
størst konsekvenser for landskapsbilde og
dermed også for reiseopplevelsen. God
utforming og høy kvalitet i materialbruk har til
gjengjeld positiv effekt for opplevelsen av
tiltaket.
På grunn av høyere hastighet vil den reisende
fange inn mindre av omgivelsene i synsfeltet og
reiseopplevelsen vil av den grunn også bli noe
redusert i forhold til dagens situasjon.

Figur 4-42: Dilling stasjon.

Reiseopplevelsen for daglinjealternativet blir
vurdert til å være god sammenlignet med
alternativ 0.
Carlbergalternativet
Carlbergalternativet går i tunnel på store deler av
strekningen, ca. 2,2 km lang tunnel fra Moss til
Carlberg. Langtunnelen gjør at alternativet
mister kontakten med fjorden og dermed
reduserer reiseopplevelsen. Langtunnelen gjør
også at gangen i reisen blir vanskeligere å lese.
Tunnelen kommer ut i dagen på jordet like nord
for Carlberg gård. Her etableres en lang
forskjæring før jernbanen treffer terreng. Den
reisende vil fort bevege seg inn i Dillingområdet
hvor det er krav til støyskjerming. Disse er
foreslått utformet med noe glass, både for å
redusere den visuelle barrieren tiltaket skaper på
Dilling og i forhold til reiseopplevelsen. Traséen
vil ikke passere gamle Dilling stasjon, men blir
liggende på nordsiden i helt ny trasé.

Figur 4-43: Jernbanen ligger på denne strekningen i sin helhet i åpent, flatt
jordbrukslandskap.

Nytt dobbeltspor
Daglinjealternativet
Til forskjell fra 0-alternativet er det forutsatt en
kort tunnel gjennom Kleberget, ca. 600 meter.
Strekningen med fjordutsikt blir derfor redusert i
forhold til dagens situasjon. Konstruksjonene i
påhuggsområdene ved Kleberget tunnel, søndre
påhugg og nordre påhugg, blir nye element som
tilføres i området.

Den øvrige strekningen vil inneholde de samme
opplevelseskvalitetene som 0-alternativet. På
grunn av høyere hastighet vil den reisende
likevel fange inn mindre av omgivelsene i
synsfeltet og reiseopplevelsen vil bli noe
redusert.

Strekningen for øvrig vil i hovedsak inneholde
samme
opplevelseskvalitetene
som
0alternativet. Forskjellen vil være de nyutformede
krysningspunktene langs baneanlegget og
hvordan disse passer inn i landskapsbilde samt
nødvendige støyskjermingtiltak. Tiltaket krever
støyskjerming på store deler av strekningen og
støyskjermene er beregnet til å være ca. 3 meter
høy. Det er forutsatt høy arkitektonisk utførelse i
støyskjermene med innslag av glass på deler av
strekningen. Støyskjermer er negativt for
reiseopplevelsen, men ved bruks av glass vil
opplevelseskvaliteter på strekningen delvis
kunne opprettholdes.
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Reiseopplevelsen for Carlbergalternativet blir
vurdert til å være mindre god sammenlignet med
alternativ 0.

4.4.6

Avbøtende tiltak

Det må gjøres videre vurderinger på om
grunnvannstanden ved Dilling kan senkes
ytterligere, for å unngå etablering av trau. Det vil
da være mulig å få til en noe bedre
terrengtilpasning og tiltaket vil får en bedre
forankring til Dillingområdet.
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4.5

Nærmiljø og friluftsliv

4.5.1

Planprogram

Planprogrammet spesifiserer at følgende skal
utredes innenfor nærmiljø og friluftsliv:
Verdier i influensområdet skal kartlegges.
Jernbaneanleggets barrierevirkning og
konsekvenser for tilgjengelighet til viktige
turområder og nærmiljøfunksjoner må
beskrives. Videre må støybelastning i forhold
til bolignære utearealer, nærfriluftsområder
og større sammenhengende friluftsområder
beregnes og vurderes.
Utredningen skal også belyse avlastingseffekter langs eksisterende bane der
eksisterende bane tas ut av drift. Forslag til
avbøtende tiltak skal beskrives.

4.5.2

Figur 4-45: Flott utsikt fra boligområdet i
Kallumlia

Dagens situasjon, verdier

Influensområdet er delt inn i 17 ulike delområder
som er verdivurdert.
Boligområder
Delområde 1: Kleberget
Boligområdet Kleberget ligger på kollen
Kleberget sørøst for Moss havn, og er vestvendt
med fin utsikt over fjorden på mange av
tomtene. Bebyggelsen består i hovedsak av
eneboliger med forholdsvis store tomter.
Området har forholdsvis kort avstand til
servicetilbud i Moss sentrum.

Figur 4-46: Den eldste av de to terrasseblokkene
i delområdet
terrasseblokker. Det er kort avstand til nærbutikk
på Ekholt. Jernbanen i nedkant av området
medfører støybelastning og barrierevirkning.
Delområdet har middels verdi.

Tettheten er middels, og deler av området har
miljøbelastninger fra havn og jernbane.
Delområdet har middels verdi.

Delområde 4: Stranda
På nedsiden av jernbanen ved Kallumlia ligger
veien Stranden med et titalls eneboliger. Her
ligger også fabrikkområdet til nå nedlagte
Norrøna fabrikker, som er omregulert til bolig.

Delområde 3: Kallumlia – Dyre
Boligområdene i Kallumlia sørover mot Dyre
ligger vestvendt med utsikt over fjorden, mellom
jernbanen og Dyreveien. Hovedsakelig består
bebyggelsen av eneboliger, men det er også
innslag av annen småhusbebyggelse og to

Jernbanen er en kraftig barriere mot øvrig
bebyggelse og utgjør også en vesentlig

Figur 4-47: Boligene langs Stranda ligger på
nedsiden av jernbanen, mot fjorden

Figur 4-44: Foto fra bebyggelsen på toppen av
Kleberget nordover mot Moss havn og sentrum
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miljøbelastning for boligene i området. Området
har liten til middels boligtetthet. Delområdet har
liten verdi.
Delområde 5: Feste - Bogsåsen
Fra Festestranda og sørover ligger det et område
med eneboliger på store tomter langs sjøen
Bebyggelsen strekker seg i sør oppover mot et
nyere boligfelt i Bogsåsen. Boligene i
delområdet har god beliggenhet og god tilgang
til friområder, men lang avstand til servicetilbud.
Tettheten er liten til middels, og delområdet har
liten til middels verdi.

Figur 4-50: Nærbutikken ved Dilling ligger like
ved Larkollveien og dagens Østfoldbane

Delområde 6: Landbruksområder Feste - Dyre
Ved Feste og Dyre er det landbruksområder med
store partier dyrket mark og spredt
landbruksbebyggelse. Områdene har god tilgang
til friluftsområder. Boligtettheten er liten, og
delområdet har liten verdi.

bebyggelse og lavblokker. Området har god tilgang på servicetilbud, med flere butikker, skoler,
barnehager og idrettsanlegg, og lett tilgang på
friluftsområder ved Carlberg og Ekholtskogen.
Delområdet har middels til stor verdi.

Delområde 7: Ekholt
Fra Dyreveien mot Ekholt er det store
sammenhengende boligområder. Bebyggelsen er
mest eneboliger, men også tettere småhus-

Delområde 10: Carlberg – Dilling – Bjølsen Halmstad
Områdene fra Carlberg mot Dilling og Bjølsen
og området sørvest for jernbanen ved Halmstad
er spredt bebygd med landbruksbebyggelse og
enkelte eneboliger. Ved Dilling er det et mindre
boligfelt med eneboliger. Størsteparten av
delområdet består av dyrket mark. Fra noen
deler av området er det god tilgang til
servicetilbud, mens andre deler har lengre
avstand. Lav boligtetthet gjør at området får
liten verdi.
Delområde 11: Landbruksområdet sørøst for
Halmstad
Landbruksområdene fra Rygge stasjon og
sørover mot Eskelund er spredt bebygd med
landbruksbebyggelse og enkelte eneboliger.
Området har forholdsvis kort avstand til
servicetilbud i Rygge sentrum (Halmstad). Deler
av området er avsatt som framtidig boligområde
i kommuneplanens arealdel. Delområdet
vurderes å ha liten til middels verdi.

Figur 4-48: Ryggeheimen ligger i delområdet
Ekholt

Delområde 13: Boligområder Halmstad
Delområdet
omfatter
størsteparten
av
boligbebyggelsen i Halmstad, inklusive noe
næringsbebyggelse med sentrumsfunksjoner
langs Ryggeveien. Bebyggelsen i området består
primært av eneboliger og tettheten er middels.
Ulike servicetilbud finnes i Halmstad, men det er
noe lenger avstand til større, sammenhengende
friluftsområder. Området er utsatt for støy fra
E6, Østfoldbanen og Rygge flyplass. Verdien
vurderes som middels.

Figur 4-49: Ballplass i boligområdet ved
Ryggeheimen
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Figur 4-51: Registreringskart nærmiljø og friluftsliv. Delområder vist med nummer og grønn avgrensing
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Figur 4-52: Verdikart nærmiljø og friluftsliv

Konsekvensutredning Kleberget-Såstad

82

JBV Utbygging, desember 2011

SAMFUNNSØKONOMISK ANALYSE

Figur 4-53: Området ved parsellstart nord for
Kleberget

Figur 4-54: Barnetrinnet ved Ekholt skole

Funksjonsblandede og andre bebygde områder
Delområde 2: Moss havn
Parsellstart ved Kleberget ligger ved søndre del
av Moss havn. Området er preget av asfalterte
flater, havneaktiviteter, primært lagring av
containere,
jernbanen
og
eldre
lager/industribebyggelse. En undergang under
jernbane gir atkomst til strandsonen på nedsiden
av jernbanen langs Kleberget. Delområdet har
liten verdi.
Delområde 8: Ekholt skole, barnetrinnet
Ekholt skole består av to avdelinger (barnetrinn
og ungdomstrinn). Barnetrinnet ligger i
Ekholtveien 69, og har to paralleller pr trinn.
Ved skolen her er det også idrettsplass med
kunstgressbane. Skolen og idrettsanlegget er en
viktig møteplass for barn og unge, og er et
anlegg med høy besøkstetthet. Delområdet har
stor verdi.

Figur 4-55: Kunstgressbanen ved Ekholt skole
møteplass for barn og unge, og er et anlegg med
høy besøkstetthet. Delområdet har stor verdi.
Friluftsområder
Delområde 14: Festestranda
Friområdet på Festestranda er en populær
badeplass. Området har sandstrand, med en stor
gressbakke/gressplen bak, og er mye brukt på
fine dager sommerstid. Det er generelt knapphet
på slike arealer i Oslofjordregionen, og
delområdet vurderes å ha stor verdi.

Delområde 9: Ekholt ungdomsskole – Rygge
rådhus
Ungdomstrinnet til Ekholt skole ligger like ved
Rygge rådhus og Rygge bibliotek. I tilknytning
til skolen er det en ballbane. I samme områder
ligger også Kosekroken barnehage. Delområdet
har viktige tilbud for nærmiljøet og høy
besøkstetthet, og gis stor verdi.
Delområde 12: Skoler og idrettsanlegg i
Halmstad
Nord for Rygge stasjon ligger Halmstad barneog
ungdomsskole,
Rygge
idrettspark,
Ryggehallen og tilknyttet aktivitetsanlegg. I
dette området ligger også Halmstad barnehage
og tett boligbebyggelse i form av lavblokker og
leilighetsbebyggelse i Holteveien og Voldskogen. Skolen og idrettsanlegget er en viktig
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Vei- og stinett for gående og syklende
Kyststien
Kyststien er en sammenhengende rute gjennom
hele influensområdet fra Moss havn og sørover
forbi Feste. Ruten går delvis på eksisterende
offentlig veinett, delvis på stier, og er skiltet og
tilrettelagt med informasjonstavler.
Kyststien er sammenhengende gjennom hele
Østfold fra 2007, og er en del av Nordsjøløypa.
Både kvaliteten på stien og bruken er varierende.
Stien vurderes å ha middels verdi.

Figur 4-57: Tursti i Bogslunden

Gang- og sykkelveinett
I influensområdet er det gang- og sykkelvei
langs fv. 314 Dyreveien til Ekholtveien og langs
fv. 119 Larkollveien ned til Dilling. På grunn av
dårlig sammenheng vurderes gang- og
sykkelveinettet å ha liten verdi.

Delområde 15: Carlbergskogen og Bogslunden
Carlbergskogen og Bogslunden er to svært
viktige elementer i grøntstrukturen i distriktet.
Til tross for jernbanens barrierevirkning fungerer
områdene som et sammenhengende turområde,
med kryssing under Carlbergundergangen.
Områdene har rik skogvegetasjon med mye
edelløvskog. Det er et godt utviklet stinett i hele
delområdet, og turområdene her er mye brukt.
Delområdet har middels til stor verdi.

4.5.3

Konsekvenser

Nytt dobbeltspor
Daglinjealternativet
Daglinjealternativet har betydelige negative
konsekvenser for nærmiljø og friluftsliv på den
nordre delen av banestrekningen, fra tunnelmunningen på sørsiden av Kleberget til Feste.
Her vil utvidelsen av banekorridoren kreve
arealer og øke barrierevirkningen i boligområdet
og langs friområdet på Festestranda. Usikkerhet
om grunnforholdene på denne strekningen, og
muligheten for at man må gjennomføre
omfattende sikringstiltak som også kan ha
konsekvenser for bebyggelse, vil forsterke de
negative virkningene. Samlet sett vil også antall
støyutsatte boliger øke vesentlig. På positiv side
vil imidlertid støybelastningen reduseres noe i
deler av området som følge av omfattende
skjermingstiltak og kort tunnel under Kleberget.

Delområde 16: Ekholtskogen
Ekholtskogen er et lite skogområde på sørsiden
av ungdomstrinnet ved Ekholt skole. Området er
for lite til å være et selvstendig turområde, men
kan fungere som lekeområde for barn i
nærområdet og som en del av den samlede
grøntstrukturen for boligene i området. Verdien
vurderes som liten til middels.
Delområde 17: Ekholtbruket golfbane
Ekholtbruket golfbane er en 6-hulls bane som
ligger like sør for Ekholt skole, barnetrinnet. I
tilknytning til banen er det klubbhus og kiosk.
Banen gir et tilbud til både medlemmer og andre
golfspillere i distriktet. Delområdet vurderes å ha
middels verdi.

Fra Feste til Såstad er konsekvensen små i
forhold til alternativ 0.
Tabell 4-17: Antall støyutsatte boliger i 0alternativet og de to alternativene for nytt
dobbeltspor. Basert på beregninger med Nordisk
beregningsmetode i programmet Cadna A.
Gul sone
(Lden 58-68
dB)

Rød sone
(Lden >68 dB)

Boliger

Boliger

0-alternativet

121

7

Daglinjealternativet

197

13

Carlbergalternativet

77

4

Alternativ

Figur 4-58: Infotavle for kyststien ved Feste

Konsekvensutredning Kleberget-Såstad

84

JBV Utbygging, desember 2011

SAMFUNNSØKONOMISK ANALYSE

Tabell 4-18: Oppsummering av konsekvenser for daglinjealternativet og Carlbergalternativet
Alternativ

Middels

Moss havn

Liten

Kallumlia-Dyre

Middels

Stranda

Liten

Feste-Bogsåsen

Liten til
middels

Landbruksområder Feste
Liten
- Dyre

Ubetydelig til lite
positivt
Ubetydelig til lite
negativt

Ubetydelig til lite
positivt
Ubetydelig til lite
negativt

0/+
0

Middels negativt

––

Middels negativt

-/--

Lite positivt

0/+

Middels negativt

-/--

Konsekvens

Kleberget

Omfang

Verdi

Carlbergalternativet

Konsekvens

Delområde

Omfang

Daglinjealternativet

Middels positivt
Middels til stort
positivt
Ubetydelig til lite
positivt
Lite til middels
positivt
Ubetydelig til lite
negativt

0/+
0
++
++
0/+
+

Ekholt

Middels til stor

Intet

0

Ekholt skole

Stor

Intet

0

Intet

0

Stor

Intet

0

Intet

0

Liten

Lite negativt

0/-

Lite til middels
negativt

-

Festestranda

Stor

Ubetydelig til lite
negativt

-

Lite positivt

+

Carlbergskogen og
Bogslunden

Middels til stor

Lite negativt

-

Lite positivt

+

Ekholtskogen

Liten til
middels

Intet

0

Ekholtbruket golfbane

Middels

Intet

0

Kyststien

Middels

Gang- og sykkelveinett

Liten

Ekholt ungdomsskole Rygge rådhus
Carlberg – Dilling –
Bjølsen - Halmstad

Samlet konsekvens
Rangering på parsellen

Ubetydelig til lite
negativt
Ubetydelig til lite
positivt
–/-2

Den funksjonelle barriereeffekten endres ikke,
siden tilnærmet alle kryssinger opprettholdes, og
flere får bedre sikkerhet enn i dag.

0/0/-

0/-

Lite positivt

+

0

Lite positivt

0/+
+/++
1

nivåene i driftsfasen vil være under anbefalte
grenseverdier.
Ved Dilling øker miljøbelastningen for deler av
bebyggelsen på grunn av nærføring.

Ved Carlberg vil alternativet gi noe inngrep inn
mot Carlbergskogen i forbindelse med ny
undergang, og sammenhengen mellom Carlbergskogen og Bogslunden vil svekkes noe.

Samlet vurderes alternativet å ha liten til
middels positiv konsekvens.

Samlets sett vurderes alternativet å ha liten til
middels negativ konsekvens.

Driftsbanegård
Alternativ H1
Alternativ H1 på vestsiden av sporet sør for
Halmstad har ingen vesentlige arealbrukskonflikter i forhold til tema nærmiljø og
friluftsliv, men har betydelig konflikt i forhold
til støy og nærføring. Den funksjonelle barrierevirkningen blir ikke endret, da eksisterende bane
er en kraftig barriere i området også i dag.

Carbergalternativet
Carlbergalternativet gir god avlastning av
området fra Kleberget til Carlberg i forhold til
støy og barriereeffekter fra dagens bane.
Boligområdene over tunnelen kan få noe
strukturlyd fra tunnel både i anleggs- og
driftsfase, men det er forutsatt tiltak som gjør at
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Figur 4-59: Illustrasjonen viser mulig utforming av undergang for fv. 119 Larkollveien på Dilling i
Carlbergalternativet.
Hele 114 boliger kan få støy over anbefalte
grenseverdier. Dette er imidlertid beregninger
gjort uten tiltak og med full kapasitetsutnyttelse.
Med avbøtende tiltak vil antallet reduseres
vesentlig.
Framtidig
utbygging
nær
driftsbanegården vil også øke antall boliger i
støysonen.

eksisterende bane er en kraftig barriere i området
også i dag.

Samlet vurderes alternativ H1 å ha liten til
middels negativ konsekvens.

4.5.4

30 boliger kan i verste fall få støy over anbefalte
grenseverdier.
Samlet vurderes alternativ H3 å ha liten negativ
konsekvens.
For driftsbanegårdanlegget bør det vurderes
avbøtende tiltak i forhold til støy,. Et aktuelt
tiltak kan være å installere togvarmeposter som
muliggjør at aggregater på selve togene kan
skrus av. Det kan også vurderes å oppføre et
overbygg/garasje
over
hensettingssporet
nærmest eksisterende bane. Dette vil da kunne
fungere som støyskjerm for bebyggelse øst for
sporet.

Tabell 4-19: Antall støyutsatte boliger i 0alternativet og de to alternativene for ny
driftsbanegård. Basert på beregninger med
Nordisk beregningsmetode i programmet Cadna
A.
Gul sone
(Lden 58-68
dB)

Rød sone
(Lden >68 dB)

Boliger

Boliger

0-alternativet

0

0

Alternativ H1

113

1

Alternativ H3

30

0

Alternativ

4.5.5

Oppfølgende undersøkelser

I den videre planleggingen må det gjøres
detaljerte støyfaglige utredninger for alle boliger
utsatt for støy over anbefalte grenseverdier, og
nødvendige tiltak må prosjekteres. Dette
omfatter også strukturlyd og vibrasjoner.

Alternativ H3
Alternativ H3 på vestsiden av sporet ved
Gipsen/Bjølsen nord for Halmstad har heller
ingen direkte arealkonflikter i forhold til tema
nærmiljø og friluftsliv, men har som H1 konflikt
i forhold til støy. Den funksjonelle
barrierevirkningen blir ikke endret, da

Konsekvensutredning Kleberget-Såstad

Avbøtende tiltak

86

JBV Utbygging, desember 2011

SAMFUNNSØKONOMISK ANALYSE

Tabell 4-20: Oppsummering av konsekvenser for driftsbanegård alternativ H1 og H3
Alternativ

Boligområder Halmstad

Middels

Landbruksområdet
Liten til
middels
sørøst for Halmstad
Samlet konsekvens
Rangering på parsellen

4.5.6

–

Intet

0

Middels negativt

––

Lite negativt

–

Middels negativt

–/––

Intet

0

Usikkerhetene i vurderingene er først og fremst
knytte til konsekvensvurderingene, og da
spesielt til følgende forhold:
•

•

Arealbehovet for geotekniske tiltak for
daglinjealternativet

Lite til middels
negativt
Lite til middels
negativt

–
––

–
1

•

Usikkerheter

Konsekvens

Lite til middels
negativt

–/––
2

Omfang

Konsekvens

Delområde
Verdi
Carlberg – Dilling –
Liten
Bjølsen - Halmstad
Skoler og idrettsanlegg i
Stor
Halmstad

H3

Omfang

H1

Framtidig arealdisponering av området
for eksisterende spor ved eventuell
utbygging av Carlbergalternativet.
Støysituasjonen rundt eventuell
driftsbanegård – her ligger en verste-fall
beregning til grunn for vurderingene

Figur 4-60: Driftsbanegård H1 med etablering av garasje. Bilde er tatt fra Bygdetunveien på østsiden av
undergangen.

Figur 4-61: Driftsbanegård H3 med etablering av garasje. Bilde er tatt fra Ryggeveien ved atkomsten til
Gipsund gård.
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4.6

Naturmiljø

4.6.1

Planprogram

Området tilhører den boreonemorale sonen
(edelløv- og barskogsonen). Sonen karakterisert
ved dominans av bartrær og edelløvskog på
lokalklimatisk gunstige steder.

I planprogrammet heter det under utredningsbehov om tema naturmiljø:

Det er ingen innsjøer eller bekker i området.
Noen grøfter/bekker finnes, men de har ikke
årssikker vannføring

Ut fra foreliggende kunnskap vil et nytt
dobbeltspor trolig ha begrensede negative
konsekvenser for tema naturmiljø.
Bogslunden naturreservat berøres i liten
grad, og det er heller ikke registrert viktige
naturtyper i de ulike traseene. Flere vilttrekk
krysses imidlertid og forstyrrelse og støy fra
jernbanen har negative virkninger for
dyrelivet i nærområdene for banen.
Nytt dobbeltspor vil som dagens bane gå rett
gjennom det foreslåtte Værne Kloster
landskapsvernområde. Forholdet til
landskapsvernområdet må utdypes.
Det skal vurderes hvilke konsekvenser tiltaket
gir gjennom direkte inngrep og indirekte
påvirking av registrerte naturverdier i
forhold til artsmangfold og økologiske
sammenhenger mellom naturområder.
Naturtyper og viltområder skal kartfestes,
beskrives og verdisettes ut fra kjente datakilder og egne befaringer /vurderinger. Det
er behov for egen feltkartlegging i området
rundt Carlberg.
Behov for viltkryssinger og gjerder må
vurderes.
Leveområder og hekkeområder for dyr og
fugler, med særlig vekt på truede arter skal
registreres basert på foreliggende data.
Endringer i barriereeffekt og støybelastning
for dyrelivet skal utredes.
Forslag til avbøtende tiltak skal beskrives.

4.6.2

Verneområder
Bogslunden naturreservat
Formålet med vernet er å bevare et område med
truet, sjelden og sårbar natur med en spesiell
naturtype i form av en variert edelløvskog med
tilhørende naturlig plante- og dyreliv.
Flere rødlistete arter er registrert i reservatet og i
tilgrensende områder ved Carlberg.
Værne Kloster landskapsvernområde
Fylkesmannen i Østfold har lagt ut forslag om
vern av Værne Kloster, se figur 2-7. Formålet
med vernet er bl.a. ta vare på et kultur- og
naturlandskap av økologisk, kulturell og
opplevelsesmessig verdi.
I landskapsvernområdet skal det i følge forslag
til verneforskrift ikke settes i verk tiltak som kan
endre landskapets særpreg eller karakter
vesentlig.

Naturtyper
Til tross for at influensområdet er preget av jordbruk og bebyggelse/infrastruktur inngår flere
naturtyper. Mangfoldet når det gjelder naturtyper
er lite, og dammer dominerer. Mange av disse er
kunstige gårdsdammer, og flere har et stort
biologisk mangfold, bl.a. er småsalamander og
spissnutefrosk påvist. Øyenstikkeren Libellula
depressa som har status som sterkt truet (EN) er
funnet i tilknytting til dammer på Goen.

Dagens situasjon og verdier

Registreringer er vist i og vist i figur 4-62 og
figur 4-63.

Eikealleen opp mot Carlberg gård er også skilt ut
som en egen naturtype. Her er det en rekke
gamle eiker med en stammediameter på 2,5-3 m
som rager nærmere 25-30 m opp i været og har
en alder på anslagsvis 250-300 år.

Generelt
Berggrunnen består hovedsakelig av fattige
bergarter som gneis og granitt. Ved Kleberget og
Carlbergåsen finnes det innslag av amfibolitt
som er noe mer næringsrik.

De andre naturtypene er registrert grunnet
bestander av litt uvanlige plantearter (strandkarse ved Moss stasjon og storklokke ved
Carlbergundergangen) for dette området. Tabell
4-21 oppsumerer de ulike naturtypene.

Marin grense ligger på ca. 160 moh. Hele
influensområdet har marine avsetninger med
dominans av tykke hav- og fjordavsetninger og
strandavsetninger. Raet ligger like øst for
influensområdet.
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Tabell 4-21: Registrerte naturtyper
NR/TYPE

NAVN

BESKRIVELSE

VERD

1. Strandeng/strandsump

Moss stasjon,
stranda sør for

C

2. Småbiotoper
3. Dam
4. Dam
5. Dam
6. Dam
7. Småbiotoper
8. Dam
9. Dam
10. Dam
11. Dam

Feste

Strandparti med strandkarse. I Norge er arten knyttet til Oslofjorden
med utløpere ned til Kragerø og Risør, og den er antatt å ha kommet
med ballast fra Middelhavsområdet. Den var tidligere (1992) rødlistet
som sjelden (R), men er senere tatt ut av rødlista. Arten er satt opp på
Svartelista, men er ikke risikovurdert (16).
Forvillet forekomst av plantearten revebjelle, en art som er uvanlig i
fylket.
Hagedam. Intakt ifølge flybilde fra 1999.
Middels næringsrikt kunstig skogstjern med småsalamander (NT).
Tidligere gårdsdam som er intakt iflg. flybilde 1999.
Gårdsdam. Intakt ifølge flybilde fra 1999.
Kystforekomst av plantearten storklokke er uvanlig. Storklokke ble
gjenfunnet her i 2010.
Næringsrik skog-/åkerdam med rødlistearten spissnutefrosk (NT).
Gårdsdam. Intakt ifølge flybilde fra 1999.
Dam. Inntakt i 2010
Vanningsdam med tett bestand av karpefisker. Den rødlistete øyenstikkeren Libellula depressa (EN) og billen Enochrus quadripunctatus
(DD) er påvist i dammen.
Gammel hagedam hvor det påvist småsalamander (NT).
Vanningsdam med følgende rødlistearter påvist: Libellula depressa
(EN), spissnutefrosk (NT) og småsalamander (NT).
Naturtypen omfatter eikealléen opp mot Carlberg gård samt andre
eldre (opp mot 250-300 år) trær i nærheten (i alt ca. 45 sommereiker).
Det er ikke funnet rødlistete arter her, men det er potensial for
rødlistete insekter, knappenålslav og andre skorpelav tilknyttet eikene.

I

12. Dam
13. Dam
14. Store
gamle trær

Dyre nordre
Dyre
Ekholt dam
Krokstad
Carlbergunder
gangen
Fredheim
Såstad
Gipsund
Goen
vanningsbasse
ng
Goen dam
Eskeland
Carlbergalléen

C
B
A
B
B
C
A
B
B
A
A
A
B

listete fuglearter i området. Arter som vipe, stær,
tyrkerdue, sanglerke og tornirisk, er tilknyttet
kulturlandskapet og de hekker i området. For
arter tilknyttet skog er Bogslunden og
Carlbergskogen viktig.

Vilt
Det er registrert trekkveier for rådyr (og til en
viss grad elg) over jernbanen ved Feste, Carlberg/Bogslunden, Dilling, Såstad og Gipsund.
Generelt er hele raområdet med vekslingen
mellom skogholt, tettere skog og åpen innmark
en meget god rådyrbiotop.
De små skogsteigene ved Rygge stasjon er vist
som hekkeområde for fugl, hovedsakelig gråhegre. Hegren hekker her i gran. Vannsjø er
trolig det viktigste næringssøksområdet. Bogslunden er også vist som er viktig område for
fugl. Tabell 4-22 beskriver viltområdene
Artsdatabanken har flere registreringer av rødTabell 4-22: Registrerte viltområder
NR

NAVN

BESKRIVELSE

VEKT

V1
V2
V3
V4
V5
V6
V7
V8

Carlbergundergangen
Årvoll–Dramstad
Mosserød
Gipsund
Gon V
Gon Ø
Solberghøgda N
Rør

3
3
3
3
3
3
3
3

-

Bogslunden

Trekkvei rådyr. Flere dyr blir påkjørt årlig.
Trekkvei elg og rådyr (påkjørt elg år om annet og rådyr årlig (17)).
Trekkvei rådyr, (dyr påkjøres årlig (17)).
Trekkvei elg og rådyr (påkjørt en elg og fem-seks rådyr årlig (17)).
Gråhegre yngleområde.
Gråhegre yngleområde.
Gråhegre yngleområde.
Yngleområde for gresshoppesanger (VU) og myrsanger. Artsdatabanken
har i tillegg en rekke registreringer av fuglearter her som sanglerke (NT),
varsler (NT), nattergal (NT), steinskvett (NT), vipe (NT) og brushane (DD).
Yngleområde for dvergspett og nattergal (NT). (I Naturbasen er viltvekt 4
oppgitt for dvergspett. Dette kommer av at arten tidligere var rødlistet.
Arten er ikke på dagens rødliste.
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Figur 4-62: Registreringskart naturmiljø
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Figur 4-63: Registreringskart naturmiljø i området for mulige driftsbanegårder (H1 og H3)
Verdien settes til middels.

Avgrensete og verdisatte delområder
I dette avsnittet er influensområdet delt inn i
delområder som igjen er gitt verdi iht.
metodikken. Delområdene er vist på figur 4-64
og figur 4-65.

Delområde 4 Gipsund
Delområdet består for det meste av fulldyrket
mark med et rådyrtrekk ved Gipsund. Trekket
gir forbindelse mellom Vannsjøområdet ved
Rygge flyplass og Bjølsenbekken sør for
jernbanen. En dam inngår også.

Delområde 1 Carlberg–Bogslunden
Området omfatter skogen ved Carlbergåsen/
Bogslunden. Her er det vilttrekk, naturreservat,
leveområde for salamander, truete vegetasjonstyper og gammel eikeallé. Det er også et meget
viktig habitat for flere fuglearter. Området
representerer et viktig landskapsøkologisk
element siden det er del av et større sammenhengende grøntdrag i et ellers sterkt påvirket
område.

Verdien settes til middels.
Delområde 5 Gon–Eskelund
Innenfor dette delområdet er det registrert tre
dammer med ulike rødlistearter og hekkeområde
for gråhegre like nord for jernbanen. Rett sørøst
for influensområdet i nabokommunen Råde er
det også en rekke dammer. Samlet sett inngår
dette område i et litt større område med stor
tetthet av små dammer.

Området gis stor verdi.
Delområde 2 Dilling
Området omfatter vilttrekk ved Dilling stasjon
og en dam med spissnutefrosk. Vilttrekket gir
forbindelse mellom skogsområder øst/nord og i
sør.

Området gis stor verdi. Det begrunnes med stor
tetthet av dammer med flere rødlistearter.
Delområde 6 Restarealer
Dette omfatter alle restarealer som ikke er skilt
ut som egne delområder. Dette er for en stor del
fulldyrkete jordbruksarealer. Innimellom finnes
kantsoner med litt mer naturlig vegetasjon. Disse
sonene er viktig for mange ulike dyrearter siden
de gir skjul, næring og mulighet for spredning. I
tillegg inngår bebyggelse og veier i delområdet.

Området har middels verdi.
Delområde 3 Såstad
Delområdet omfatter rådyrtrekk som strekker
seg mellom Vannsjøområdet og grøntområdene
sør for Dilling (Grystad–Evje). Trekket krysser
både E6 og jernbanen, og går for en stor del
gjennom det åpne jordbrukslandskapet. En dam
inngår også i delområdet.
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Figur 4-64: Verdikart naturmiljø
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Figur 4-65: Verdikart naturmiljø, driftsbanegårder

4.6.3

Et nytt dobbeltspor vil bli et så stort inngrep at
landskapets karakter vil endres.

Konsekvenser

Forholdet til naturmangfoldloven
Naturmangfoldloven har en rekke bestemmelser
som er relevante for arealinngrep som jernbanebygging. Kunnskap om det biologiske mangfoldet er vesentlig før en setter i gang tiltak.
Gjennom det arbeidet som er gjort i forbindelse
med denne konsekvensutredningen dokumenteres både dagens situasjon og forventet
konsekvens av de ulike alternativene. Kunnskapsgrunnlaget bedømmes derfor å være godt
og tilstrekkelig for å fatte en beslutning om valg
av alternativ.

Viltgjerding
Av sikkerhetshensyn vil det bli nødvendig å sette
opp tosidige gjerder. De vil mest sannsynlig bli
så høye at de også vil bli en effektiv barriere for
vilt. Det er ikke planlagt egne faunapassasjer,
bl.a. siden det er vanskelig å finne gode
plasseringer av det i dette området. Daglinjealternativet har følgende planskilte kryssinger av
jernbanen:
•
•
•

Forholdet til foreslått landskapsvernområde
Begge alternativene er lagt gjennom det foreslåtte Værne Kloster landskapsvernområde. Daglinjealternativet har den lengste føringen gjennom området, men følger dagens spor slik at det
ikke gir et helt nytt inngrep. Carlbergalternativet
har en kortere føring, men er lagt i en helt ny
trasé. Konsekvenser for naturverdier innenfor
dette området er beskrevet, men her tas det ikke
stilling til hvordan de ulike alternativene stiller
seg til alle aspekter av verneforslaget. Anlegge
av et nytt dobbeltspor rett gjennom området er
imidlertid i strid med forslag til verneforskrift
der det i pkt. 1.1 heter:

•
•
•
•
•

Disse gir til en viss grad dyr mulighet til å krysse
nytt dobbeltspor trygt. De mest aktuelle er
driftsunderganger for landbruket. Her vil det
være lite forstyrrende trafikk.
Carlbergalternativet gir mulighet til trygg viltpassering over tunnelsonen, samt at alternativet
også har passeringsmuligheter via driftsundergang ved Hestehagen og Såstad.

Området er vernet mot inngrep som vesentlig
kan endre eller virke inn på landskapets
særpreg eller karakter.
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Etter tunnelføringen legges alternativet på dyrket
jord uten spesielle naturverdier før en kommer til
Dilling der et vilttrekk krysses. Det samme er tilfelle ved Såstad. Dobbeltsporet jernbane
kombinert med viltgjerder vil øke barrieren for
vilt. Bruk av planskilte kryssinger som driftsunderganger ved Hesthagen og Såstad vil bøte
noe på dette, men i dagsonene vil barriereeffekten øke sammenlignet med dagens situasjon.

Alternativ 0
0-alternativet er et sammenligningsalternativ og
skal beskrive og analysere hvordan forholdene
vil utvikle seg på og langs eksisterende bane
dersom prosjektet ikke blir gjennomført. 0alternativet har pr. def. ingen konsekvenser.
Daglinjealternativet
Daglinjealternativet følger dagens spor. Dette
betyr at det ikke gir inngrep i ”nye” områder.
Breddeutvidelse gir sammen med omlegging av
lokalveier imidlertid inngrep langs dagens linje.

Ingen av de registrerte dammene i området vil
bli berørt av alternativet.
Samlet vurderes alternativet å ha ubetydelig til
liten negativ konsekvens (0/–).

Strandenga ved Moss stasjon vil ikke påvirkes
av alternativet, men i forbindelse med flyting av
Moss stasjon vil den trolig ødelegges. Om det er
ønskelig kan det tas vare på jord her slik at
strandkarse kan reetableres i området.

Driftsbanegård H1
Driftsbanegård H1 er lagt på sørsiden av jernbanen. Dette betyr at ingen av de registrerte
dammene eller hekkelokalitetene i dette området
berøres direkte av tiltaket. Aktivitet knyttet til
driftsbanegården vil gi støy og forstyrrelse. I
dette området er det i dag mye støyende aktivitet
fra dobbeltsporet jernbane, E6 og Rygge
flyplass. Økt støybelastning grunnet hensetting
vil derfor neppe skremme gråhegre bort fra
hekkelokaliteten.

Videre vil et nytt dobbeltspor gi direkte inngrep i
området ved Bogslunden og Carlberg. Eiker i
alleen vil måtte fjernes, naturtypen med
storklokke vil bli ødelagt og barriereeffekten for
vilt vil øke. Inngrepene vil skje på innsiden av
dagens spor, slik at Bogslunden naturreservat
ikke skal påvirkes direkte. Anleggsaktivitet kan
imidlertid komme i berøring med reservatet.

Konsekvensen bedømmes å være ubetydelig til
liten negativ (0/–).

Dobbeltspor med gjerde vil øke barriereeffekten
for hjortevilt, men kryssing vil kunne opprettholdes via planskilte kryssinger.

Driftsbanegård H3
Driftsbanegården krysser vilttrekket ved Gipsund der dagens linje krysser trekket. Driftsbanegården består av mange spor, slik at det samlet
sett blir en bred sone med spor her. I tillegg vil
området gjerdes inn. Det blir dermed nærmest
umulig for dyr å krysse sporet i dette området.

Samlet vurderes alternativet å ha middels
negativ konsekvens (– –).
Bro eller undergang for Festeveien
For Daglinjealternativet foreligger det to løsninger for Festeveien. Bro over Festeveien følger
dagens vei her, men broa vil bli liggende høyt
over sporet. Undergangen bli liggende noen
meter vest for dagens planovergang.

Dammen ved Gipsund vil ikke bli berørt.
Konsekvensen blir liten negativ (–).

Det er ingen naturverdier i dette området, og
begge alternativene bedømmes å ha ubetydelig
(0) konsekvens.
Carlbergalternativet
Den lange tunnelføringen fra Kleberget og
gjennom Carlbergåsen gir en bedring sammenlignet med 0-alternativet. Dette er spesielt
positivt for Carlberg/Bogslunden der alternativet
muliggjør en positiv utvikling av nærområdene
til Bogslunden naturreservat og Carlberg.
Dyreveien vil imidlertid fortsatt gå her slik at det
ikke vil bli mulig å gjenskape de opprinnelige
naturverdiene. Barrierevirkningen for vilt vil bli
langt mindre i dette området.

Figur 4-66: Naturtype nr. 7, Carlbergundergangen ødelegges av Daglinjealternativet

For strandenga ved Moss stasjon gjelder de
samme vurderinger som for Daglinjealternativet.
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Tabell 4-23: Oppsummering av konsekvenser for naturmiljø, Alt. 0 er ikke vist i tabellen. Det har ingen
konsekvens og rangeres som nr. 1
Alternativ

Driftsbanegård

Stor

2. Dilling

Middels

3. Såstad

Middels

4. Gipsund

Middels

Intet

0

Intet

0

5. Gon-Eskelund

Stor

Intet

0

Intet

0

6. Restarealer

Liten

Samlet konsekvens
Rangering på parsellen

Middels
negativt
Lite
negativt
Lite
negativt

Lite
negativt
––
3

––/
Lite positivt +/+ +
–––
Lite
–
–
negativt
Lite
–
–
negativt

0/–

Lite
negativt
0/–
2

Avbøtende tiltak
Forekomsten av storbjelle ved Carlbergundergangen vil bli ødelagt av Daglinjealternativet.
Om en tar vare på en del av jorda, og tilbakefører den i slutten av anleggsperioden er det
gode muligheter for at arten kan bevares i
området. Dette kan også gjøres for strandkarseforekomsten ved Moss stasjon om det er
ønskelig.

0/–

Konsekvens

1. Carlberg

Omfang

Verdi

Konsekvens

Delområde

H3

Omfang

Omfang

H1

Konsekvens

Carlberg

Konsekvens

Omfang

Daglinje

Intet

0

Intet

0

Intet

0

Intet

0

Intet

0

Intet

0

Lite
negativt

–

0/–

Intet

0

Intet til lite
negativt
Intet til lite
negativt
0/–
2

0/–

Intet til lite
negativt
–
3

0/–

Konsekvenser i anleggsperioden
Rigg og andre anleggsområder
Det er behov for arealer til rigg, anleggsveier og
midlertidige massedeponier. På dette nivået er
dette ikke klart hvilke områder som blir berørt
av detter. Dette må avklares i den videre
detaljplanleggingen, og det må tas hensyn til de
verdier som er registrert.
Spredning av uønskete arter
All anleggsaktivitet medfører fare for spredning
av fremmedde arter gjennom masseforflytning
og bruk av maskiner. Strategier for å begrense
farene for dette må innarbeides i senere faser.

Oppfølgende undersøkelser
Det anses ikke nødvendig å utføre oppfølgende
undersøkelser for dette temaet. Gjennom miljøoppfølgingsprogram for prosjektet må naturmiljø
inngå som et eget tema, og planen må vurdere
tiltak for å begrense negativ påvirkning av
naturmiljøet, samtidig som avbøtende tiltak
detaljeres.

Fare for forurensning
Anleggsfasen medfører alltid en viss fare for
forurensning i form av oljesøl, drivstofflekkasjer, kjemikalier og lignende.
Driving av tunnel medfører også utfordringer da
drivevannet foruten å inneholde partikler også
ofte har et høyt nitrogeninnhold grunnet
sprengstoffrester og det kan også være sterkt
basisk.
Miljøoppfølgingsprogram må ha krav for å
begrense faren for forurensning i anleggsfasen.
Støy
Anleggsaktivitet er støyende. Mange arter er
sårbare for støy og forstyrrelse. Dette gjelder for
eksempel flere fuglearter. Det anbefales at
støyretningslinjens anbefalinger om anleggsstøy
følges. Selv om disse er utformet mtp. mennesker, vil det også være positivt med en viss
begrensning også for ulike dyrearter.

Figur 4-67: Dam i Carlbergskogen (nr. 4) med
småsalamander (NT)
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4.7

Kulturmiljø

4.7.1

Planprogram

Ralandskapet
De fleste kulturminnene som omtales gjelder
ralandskapet i Rygge. Her møter Østfoldraet
fjorden sør for Moss. Landskapet dannes av den
sand- og grusholdige raryggen og leirsletten i
sørskråningen
av
raet.
Kulturminnene
representerer et stort spekter av typer og epoker i
historien. De eldste forteller om en kystbosetting
knyttet til en strandlinje som før landhevingen
gikk mye lenger inn i landet enn i dag.

Planprogrammet spesifiserer at følgende skal
utredes innenfor tema kulturmiljø:
•

•
•

•

4.7.2

Kjente kulturminner/kulturmiljøer skal
beskrives, gis verdi og kartlegges.
Automatisk fredete kulturminner og
kulturmiljøer fra nyere tid ses i
sammenheng.
Viktige sammenhenger mellom
kulturmiljøene og mellom kulturmiljøene
og ralandskapet belyses.
Det skal gjøres rede for potensialet for å
finne ikke kjente automatisk fredete
kulturminner. Undersøkelsesplikten etter
kulturminnelovens § 9 forutsettes ivaretatt
i reguleringsplanfasen.
Utredningen skal vise om og hvordan
kulturminner og kulturmiljø blir påvirket
– hvilke konsekvenser, positive eller
negative, tiltaket får for de enkelte
kulturminnene, hvordan det påvirker
sammenhengen mellom kulturminnene, og
betydningen av konsekvensene i en større
sammenheng.

Den slakt skrånende raveggen og slettene nedenfor har gitt grunnlag for en sammenhengende
jordbrukskultur fra yngre steinalder. Sporene
etter den eldste jordbruksbosettingen finner vi
langs raets sørside og på mindre høydedrag med
sandholdig jord. Gårdsbebyggelsen i jernalder
og middelalder lå trolig der vi finner de største
gårdstunene i dag. De fleste gårdsmiljøene i området viderefører derfor et gammelt bosettingsmønster i landskapet. Mange av gårdsnavnene
går tilbake til jernalder. Gravminner og andre
bosettingsspor fra forhistorisk tid dokumenterer,
sammen med dagens gårder, en intensiv og
kontinuerlig utnyttelse av ressursene i landskapet
frem til vår tid.
Den enkelte gårdens område strekker seg fra
leirsletten til ratoppen og favner slik ulike ressurser i landskapet. Utviklingen innen jordbruket, særlig fra siste del av 1800-tallet
muliggjorde drenering og dyrking av den
tidligere vasstrukne leirsletten under raet. Bildet
av den åpne, veldyrkede sletten med sammenhengende åkre er relativt nytt.

Dagens situasjon, verdier

Influensområdet er delt inn i 5 ulike delområder
med en rekke ulike kulturmiljøer som er
verdivurdert.
Bakgrunn og historisk oversikt

Dagens gårdstun på hovedbrukene ligger godt
synlige på framskutte terrasser under raet, eller
på de slake høyderyggene som strekker seg ned
fra raet. Utover 1800-tallet var det en sterk
folkeøkning, noe som også førte til etablering av
nye bruk. Samling av flere bruk langs veier som
følger de mindre høyderyggene i landskapet er
vanlig. Plasser og småbruk vokste frem på mer
marginale jordbruksområder. Særlig har bruk
langs Ryggeveien (raveien) slik bakgrunn, men
også noen av dagens bruk nede på leirsletten.

Influensområdet
Influensområdet for fagtemaet er valgt og
avgrenset ut fra relevans for jernbaneplanene og
av hensyn til landskap og kulturhistoriske
forhold. Jernbaneplanene berører så vidt Moss
by rett sør for jernbanestasjonområdet i nord.
Det strekker seg til litt sør for Rygge
jernbanestasjon. I de mest tettbygde områdene er
influensområdet begrenset til nærvirkningen.
Den lengste strekningen gjelder ralandskapet i
Rygge – et storskala jordbrukslandskap
karakterisert av den slake rahøyden og
slettelandet nedenfor. Rahøyden, med skogholt
og fortettet nyere bebyggelse langs den gamle
veien som følger raet, avgrenser influensområdet
mot nordøst. Rygge kirke og Værne kloster er
historiske tyngdepunkter som inngår i
influensområdet, samtidig som de avgrenser det
mot sørvest.

Konsekvensutredning Kleberget-Såstad

Kommunikasjoner
Kongeveien, i dag Ryggeveien fv. 118, følger
den urgamle ferdselsveien på toppen av raet.
Kart fra slutten av 1700-tallet viser at det var et
forholdsvis tett veinett i området – de fleste
mellom gårdene, men også mellom kysten og
raveien. Mange av disse er nå gått ut av bruk,
men noen inngår i dagens offentlige veinett eller
som gårdsveier. Viktigst er Larkollveien.
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Dagens jernbane, Smålensbanen (Østfoldbanen),
åpnet i 1879 med stasjoner på Dilling og Rygge.
Den følger og markerer rafoten. Strekningen sør
for Såstad er ombygd til dobbeltspor, og sto
ferdig i 2000. E6, motorveien øst for raet, har
erstattet den gamle veien på rahøyden som
hovedvei.

Område 2 Feste–Dyre
I dag representer dette en overgangssone mellom
tettbebyggelsen knyttet til Moss by og
gårdslandskapet sørover mot Rygge. Men det er
del av et gammelt jordbruksområde, like ved der
raet løper ut i fjorden. Funn fra steinalder,
bronsealder og jernalder dokumenterer en lang
bosettingshistorie. Bebyggelsen er variert med
tradisjonell gårdsbebyggelse, småbruk, rester av
fiskerbosteder, eldre landsteder, fortetting med
nyere boligbebyggelse og med innslag av eldre
industri ved fjorden.

Eldre sentre
Fra middelalderen finnes Værne (Varna) klosterruin og Rygge kirke. Med jernbanen kom
”stasjonsbyene” på Dilling og Rygge og nye
knutepunkter. Bebyggelsen langs raveien er i
dag fortettet, og glir flere steder over i dagens
tettsteder, som Bredsand med kommunesenteret
i nord og Ryggebyen i sør. Tettbebyggelsen på
Bredsand framstår som en fortsettelse av Moss
byområde.
Verdivurdering av delområder
Influensområdet er for utredningen inndelt i 5
kulturhistoriske områder der de enkelte kulturmiljøene presenteres:

Figur 4-70: Stranda sett fra Festeovergangen.
Det hvite huset til venstre i bildet markerer
stedet for to eldre bosteder langs stranda

Område 1 Moss by
Planområdet berører Moss by perifert og gjelder
boligmiljøet Kleberget som strekker seg fra
stasjonsområdet i Moss til kommunegrensa mot
Rygge i sør.

Figur 4-71: Heia var opprinnelig en
husmannsplass med tradisjoner som skjenkested,
men ble kjøpt opp som landsted. Tårnhuset er
fortsatt markant i omgivelsene.

Figur 4-68: Kleberget sett fra Værlegata.

Figur 4-69: Norrøna fabrikker er omgitt av boligbebyggelse av ulik alder og historisk bakgrunn.
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Område 3 Værne kloster
Området er del av ralandskapet. Det er et
utpreget
herregårdslandskap
med
store
jordbruksareal, tradisjonsrik bebyggelse og rike
fornminneforekomster med et stort spekter mht.
typer og alder. Store alléer, lunder med
varmekjære løvtrær og steingjerder preger
landskapet sammen med bebyggelse for de
kondisjonerte på gårder og tidligere landsteder.
Flere av de mest verdifulle kulturmiljøene og
viktigste overordnede sammenhengene er knyttet
til dette området.
Figur 4-73: Klosterveien mot Værne kloster, som
ligger til høyre i bildet.

Kjernen i området er Værne kloster fra slutten av
1100-tallet. Værne kloster inngår også etter
klostertiden som eiendombesitter i et mønster av
storgårder og adelige setegårder som er
karakteristisk for denne delen av Østfold.
Til klosteret hørte mange underbruk og plasser
som senere er skilt ut. Storgården Carlberg
fradelt og skilt ut i 1840. Mye av den
omkransende bebyggelsen har bakgrunn i
tidligere husmannsplasser, og er med å
dokumentere godslandskapets sosiale bosettingsmønster. Bogslunden naturreservat er et miljø
med spesielt rike fornminneforekomster i
sammenheng med edelløvskog, gårdsmiljøer,

Figur 4-74: Hovedbygningen på Værne kloster

Figur 4-72: Hovedanlegget på Værne kloster sett fra
Grystad. Innfelt gravhaug i hagen på Gystad.
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Figur 4-75: Hovedtunet på Carlberg sett fra veien mot tidligere
Carlberg vokterbolig. Innfelt porten fra Dyreveien.
Larkollveien, men også på de mindre attraktive
leirslettene.

villabebyggelse og landsteder for kondisjonerte.
Område 3 utgjør nordre del av et landskap som
er foreslått som "Værne kloster landskapsvernområde", tiltrådt av fylkesmannen april
2011.

I dette området er middelalderkirkestedet Rygge
kirke det historiske tyngdepunktet med kirke,
prestegård, fornminner og tilknyttet museum.
Kirken er godt synlig i det åpne landskapet.
Sammen med store og rikt sammensatte gravfelt
i raskråningen, gir dette et landskapsbilde med
stor tidsdybde.

Område 4 Dilling–Rygge kirke
Området kan karakteriseres som et storskala
gårdslandskap under raet, definert der rasiden
skråner slakt ned mot sletten. Her har det vært
kontinuerlig jordbrukskultur fra langt tilbake,
dokumentert gjennom mange fornminner.
Gårdsbebyggelsen ligger godt synlig på
framskutte terrasser i raskråningen eller på slake
høyderygger ned fra raet. Lange steingjerder,
trerekker og alleer preger flere miljøer.
Samlinger av flere bruk er vanlig. Plasser og
småbruk ble etter hvert skilt ut langs veiene,
særlig langs Ryggeveien (raveien) og

Område 5 Rør–Hermannskogen
Jernbanen følger også her rafoten. En stor del av
området
omfatter
slettelandet
nedenfor
raskråningen
sør
for
Rygge
stasjon.
Gårdsbebyggelsen til hovedbrukene ligger på
slake forhøyninger i slettelandet eller mindre
terrasser ned i raskråningen. Her er det flere
mindre utskilte bruk, mange med bakgrunn i
eldre plassbebyggelse. I dag er disse miljøene

Figur 4-76: Miljøet ved Rygge kirke
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delvis sterkt fortettet med yngre bebyggelse,
særlig langs Ryggeveien og i tilknytting til
Rygge stasjon, men fortsatt finnes åpne lommer
med jordbrukslandskap helt opp til raveien.

Figur 4-77: Søndre Rør.

• Smålensbanen som en viktig samferdselshistorisk kulturminne og et strukturerende
element for nyere bebyggelse og ferdsel i
landskapet.

Potensialet for å finne ikke kjente automatisk
fredete kulturminner
Fra Carlberg til Såstad ligger traséene på
lettdrevet sandjord i tilknytning til raet. Dette er
jordtyper og områder som ble foretrukket som
bosettingsområder i forhistorisk tid. Potensialet
for å finne ikke-kjente automatisk fredete
kulturminner, spesielt i form av bosettingsspor,
er generelt stor i dette området. Det gjelder fra
alle forhistoriske tidsepoker. En tid under
steinalderen var deler av området kystlinje, her
er det et særlig potensial for å finne
steinalderboplasser.
På Værne kloster og Carlberg, samt Grystad,
Krokstad og Dilling er det gjort flere funn fra
steinalder. I hele dette området er det stort
potensial for å finne steinalderboplasser.

Figur 4-78: Lille Rygge, en av hangarane innfelt
Et av brukene på gården Rør skiller seg ut ved at
det under 2. verdenskrig ble anlagt en militær
flystasjon – senere kalt "Lille Rygge". Miljøet er
fortsatt bevart og er gitt formelt vern.

På de fleste gamle gårdene i området er det
registrert gravhauger fra bronsealder/jernalder.
På Carlberg, Dilling og Såstad er det gravhauger
og gravfelt, på Gipsen både gravhaug og
bosettingsspor, og på Rør og Gate er det funnet
bosettingsspor fra bronsealder/jernalder. I disse
områdene er det stort potensial for å finne
ytterligere bosettingsspor. Berørte åkerområder
må undersøkes ved flateavdekking.

Figur 4-79: Fra Stasjonveien
Viktige historiske sammenhenger
• Siktlinjer til historiske tyngdepunkter som
Rygge kirke, Værne kloster, Carlberg,
jernbanestasjonene og de store gravfeltene.
• Strukturen i gårdslandskapet med
eiendomsskiller, steingjerder og gårdsveier.
• Sammenhengen mellom gårdene og mellom
gårder og tidligere husmannsplasser.
• Lesbarheten i hvordan gårdstunene og andre
kulturmiljøer er lokalisert i landskapet.
• Sammenhenger i de gamle ferdselslinjene

Konsekvensutredning Kleberget-Såstad
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Figur 4-80: Registreringskart Kulturmiljø, nord
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Figur 4-81: Registreringskart Kulturmiljø, sør

Figur 4-82: Dilling stasjon sett fra Carlberg.

Konsekvensutredning Kleberget-Såstad

102

JBV Utbygging, desember 2011

SAMFUNNSØKONOMISK ANALYSE

Figur 4-83: Verdikart kulturmiljø.
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Tabell 4-24: Verdisatte kulturmiljøer. KM-nr. henviser til kulturmiljønummereringen på kart og i tekst.
Kulturmiljø

Kategori

Verdi

KM1-1 Kleberget

Villaområde, frittliggende hus i hager.

KM2-1 Norrøna

Industrianlegg med kai, boligbebyggelse. Skipsfunn Middels

KM2-2 Værlevang

Boligbebyggelse, rester av gårdsbebyggelse og
landstedsbebyggelse. Kulturminner under vann.

Gravminner, bosettingsspor fra bronsealder,
flintfunn fra steinalder, kulturminner under vann.
Middels
Gårdsmiljøer, boligbebyggelse, rester av landsteder.

Liten Middels Stor

KM2-3 Feste, Dyre
KM3-1 Værne
kloster

Gårdsmiljø med herregårdspreg. Fornminner fra
steinalder til middelalder.

Liten Middels Stor

Liten Middels Stor

Liten

Delområde 3

Delområde 1 og 2

Liten Middels Stor

Liten Middels Stor

Liten

Stor

Fornminner fra steinalder til jernalder. Gårdsmiljø,
KM3-2 Bogslunden landsteder og villaer for kondisjonerte. Frodig natur
og kulturlandskap. Bogslunden naturreservat.

Stor

KM3-3 Carlberg
med Ekholt

Gårdsmiljø med herregårdspreg og fornminner,
særlig i form av gravminner.

Stor

KM3-4 Krokstad

Gårdsmiljø, et bruk, steinalderboplass.

Middels

KM4-1 Dilling

Gravfelt, steinalderfunn, gårdsmiljø for flere bruk.
Gamle veifar.

Middels

Liten Middels Stor

Liten Middels Stor

Liten Middels Stor

Liten Middels Stor

Liten Middels Stor

KM4-2 Hestehagen To store gravfelt fra bronsealder og jernalder.

Stor

KM4-3 Dilling
stasjonsområde

Stasjonsmiljø med næringsbygg, småbruk,
boligbebyggelse. Fornminner i form av uavklarte
røyser og funnsted for steinalder. Gammelt veifar.

Middels

KM4-4 Løken

Gårdsmiljø med flere bruk, funn fra steinalder.
Gammelt veifar.

Middels
til stor

KM4-5 Holter

Gårdsmiljø

KM4-6 Gravhaug
Holter/Lyby

En gravhaug fra jernalder.

Middels

KM4-7 Såstad

Gårdsmiljø med flere bruk.

Middels

Liten Middels Stor

Liten Middels Stor

Liten Middels Stor

Liten
Liten Middels Stor

Liten Middels Stor

Liten Middels Stor

KM4-8 Holterskogen To gravfelt fra jernalder.

Middels

Delområde 4

Liten Middels Stor

KM4-9 Østereng

Bolig-/småbruksgruppe

Liten

KM4-10 Søndre
Bjølsen

Gårdsmiljø, et bruk.

Middels
mot stor

KM4-11 Nordre
Bjølsen

Gårdsmiljø, et bruk.

Middels

KM4-12 Gipsen

Gårdsmiljø, et bruk.

Stor

KM4-13 Rygge kirke

Middelalderkirkested med kirke og prestegård,
kirkegård, gravfelt, skole, museum.

Stor

Liten Middels Stor

Liten Middels Stor

Liten Middels Stor
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Liten Middels Stor

KM4-14 Vold

Gravfelt og gårdsmiljø til et bruk.

Middels
Liten Middels Stor

KM4-15 Voldskogen Gravfelt fra jernalder og fossile dyrkingsspor

Middels
Liten Middels Stor

KM5-1 Rygge
stasjon

Stasjonsbybebyggelse

KM5-2 Rør, Gate

Gårdsmiljø med flere bruk. Funnsted for fornminner
Middels
fra flere epoker.

KM5-3 Lille Rygge

Militæranlegg med flyplass, rester av gårdsmiljø.

KM5-4 Gon

Gårdsmiljø til et bruk.

Middels

KM5-5 Kroken,
Pollen

Liten til
middels

Liten Middels Stor

Gårdsmiljø med flere småbruk.
Gårdsmiljø med flere bruk.

Liten til
middels

Liten Middels Stor

KM5-6 Eskelund
KM5-7
Hermannskogen

Gravminner fra bronsealder/jernalder og fossile
dyrkingsspor.

Middels

Stor
Liten Middels Stor

Liten Middels Stor

Stor

Delområde 5

Liten Middels Stor

4.7.3

Konsekvenser

Nytt dobbeltspor
Alternativ 0
Alternativ 0 er sammenlignings- og referansealternativet. Alternativ 0 er dagens jernbane uten
andre tiltak enn det som er vedtatt bygget eller
lovpålagt. 0-alternativet har per definisjon ingen
konsekvens.
Dagens jernbane, Smålensbanen (Østfoldbanen),
ble åpnet i 1879 og har i seg selv kulturhistorisk
interesse. Dilling stasjon ble lagt ned i 1970 og
området begynner å bære preg av manglende
bruk. Rygge er fortsatt i bruk som stoppested, og
stasjonsbygningen har funksjoner i forbindelse
med stoppestedet.
Daglinjealternativet
Det viktigste konfliktpunktet ved Daglinjealternativet gjelder undergangen for Dyreveien
ved Carlberg. Her møtes jernbanen med den
verneverdige
natursteinundergangen,
eldre
ferdselsveier, Carlbergs godslandskap, et
automatisk fredet gravfelt og Bogslunden
naturreservat på et lite område. Tiltaket får
direkte og indirekte følger for flere viktige
kulturhistoriske elementer, med betydning også i
en større sammenheng.
Alternativet har noen mindre konfliktpunkter i
tillegg. Det er sannsynlig at det vil skade
fornminner i Bogslunden og ved Carlberg gamle
vokterbolig. Ved Dilling stasjonsområde vil den
historiske kontakten mellom vei, bane og stasjon

Konsekvensutredning Kleberget-Såstad

Liten Middels Stor

bli noe vanskeligere å lese som følge av
omlegging av veier i stasjonsområdet.
En utvidet jernbane med stivere linjeføring enn
dagens vil påvirke hvordan de historiske
sammenhengene i gårdslandskapet leses. Det
gjelder ved Carlberg der i tillegg eldre
veistrukturer brytes, og i noen grad gjennom
gårdsmiljøene på Dyre og over Værne kloster.
Det er ikke direkte konflikt med kjente

Figur 4-84: Undergangen på Nordre Dyre.

Figur 4-85: Dyreveien ved undergangen og
inngangen til Carlberg
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automatisk fredete kulturminner, men inngrep i
forbindelse med tiltaket kommer ganske nær
slike. Det gjelder et par steder på Carlberg og i
Bogslunden. Her er det også et stort potensial for
å støte på flere fornminner.
Utslagsgivende for samlet konsekvensvurdering
er virkningene ved Carlberg. Samlet konsekvens
for Daglinjealternativet vurderes som middels til
stort negativt (– –/– – –).
Carlbergalternativet
Carlbergalternativets viktigste konfliktpunkter
gjelder Dilling stasjonsby og endring av
strukturer i gårdslandskapet på Carlberg.

bygningene og bevarte enkeltelementer som
natursteinundergangene ved Dyre og Carlberg,
men også banen som struktur.
Det er ikke direkte konflikt med kjente
automatisk fredete kulturminner, men inngrep i
forbindelse med tiltaket kan komme ganske nær
slike. Det gjelder særlig ved Hestehagen sør for
Dilling og ved veiomlegging mot Dillingveien
nordøst for Dilling stasjon. Her er det også et
stort potensial for flere fornminner.
Samlet konsekvens for Carlbergalternativet
vurderes som litt til middels negativt (–/– –).

Alternativet fører til store endringer i historiske
strukturer i Dilling stasjonsområde. Ved at det
nye dobbeltsporet flyttes, mister stasjonsbygningene sammenhengen til den jernbanen de
ble bygd ved.
Konflikten med gårdslandskapet på Carlberg
gjelder den nye banens skrå linje som skjærer
gjennom godslandskapets rettlinjede eiendomsstruktur inkludert gamle veiforbindelser mot
raet.
Ved Carlbergalternativet blir store deler av
dagens jernbanelinje nedlagt. Virkningen av å
fjerne dagens linje har både positive og negative
sider. I sin tid var jernbanen et inngrep i
helhetlige gårdslandskap. Det er mulig at visse
eldre historiske sammenhenger ville kunne
styrkes uten jernbanen, bl.a. sammenhengen
mellom Værne kloster og Carlberg og
gårdslandskapet på Dyre. Samtidig har
Smålensbanen slik den går kulturhistorisk
interesse, det gjelder ikke bare stasjons-

Figur 4-86: Dagens bane ved Dilling stasjon
Avveining
Hensynet til kulturmiljøet Værne kloster og
Carlberg som del av dette, veier tungt i
avveiningen.
Konflikten
som
Daglinjealternativet skaper ved Carlbergundergangen
berører flere viktige elementer som forteller om
den felles kulturhistorien i området.
Dilling stasjonsområde er det viktigste
konfliktområdet ved Carlbergalternativet. Det
berører et yngre lag av historien, men likefullt av
stor betydning for området. Men heller ikke

Figur 4-87: Fra høyden med Rygge kirke er det fin sikt mot de gamle gårdstunene i raskråningen og
andre høydedrag i landskapet. I bakgrunnen fra venstre Såstad, Bjølsen og Gipsen
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Tabell 4-25: Oppsummering av konsekvenser for daglinjealternativet og Carlbergalternativet
Daglinjealternativet
Kulturmiljø

Delområde 1 og 2
Delområde 3

Carlbergalternativet

Omfang

Konsekvens

Omfang

Konsekvens

Liten

Intet

0

Intet

0

Middels

Litt negativt

–

Intet

0

KM2-2 Værlevang

Liten

Intet til litt negativt

0

Intet

0

KM2-3 Feste, Dyre

Middels

Litt til middels
negativt

–/– –

Intet til litt positivt.

0

KM3-1 Værne kloster

Stor

Intet til litt negativt

0/–

Litt positivt.

+

KM3-2 Bogslunden

Stor

Litt negativt

–/– –

Intet

0

KM3-3 Carlberg med Ekholt

Stor

Middels til stort
negativt

–––

Litt til middels
negativt

–/– –

KM3-4 Krokstad

Middels

Intet

0

Intet til litt negativt

0/–

KM4-1 Dilling

Middels

Intet til litt negativt

0

Litt negativt

0/–

Stor

Intet

0

Litt negativt

–

Middels

Litt negativt

–

Middels til stort
negativt

––

KM4-4 Løken

Middels til stor

Intet til litt negativt

0

Intet

0

KM4-5 Holter

Liten

Intet

0

Intet

0

KM4-6 Gravhaug Holter/Lyby

Middels

Intet

0

Intet

0

KM4-7 Såstad

Middels

Intet til litt negativt

0/–

Intet til litt negativt

0/–

KM4-8 Holterskogen

Middels

Intet

0

Intet

0

KM1-1 Kleberget
KM2-1 Norrøna

KM4-2 Hestehagen
KM4-3 Dilling stasjonsområde

Delområde 4

Verdi

Samlet konsekvens
Rangering

– –/– – –

–/– –

2

1

Daglinjealternativet: Undergang eller bro ved Festeveien – konsekvens ved begge er ubetydelig (0).
Daglinjealternativet er uten negative konsekvenser for historiske sammenhenger i stasjonsmiljøet i forhold til 0-alternativet.
Begge alternativ får negative konsekvenser for
kulturlandskap og eldre gårdsstrukturer på
Carlberg. Begge har konfliktpunkter med gamle
veistrukturer. Selv om Carlbergalterativet griper
mest inn i Smålensbanen som kulturminne, har
også Daglinjealternativet negative følger for
denne.
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Begge alternativ har potensial for å finne ikke
kjente automatisk fredete kulturminner. Trolig er
dette potensialet noe større ved Carlbergalterntivet.
Med vekt på konflikten ved Carlbergundergangen rangeres Daglinjealternativet som
det dårligste alternativet for fagtemaet.
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Driftsbanegård
Alternativ H1
Driftsbanegård H1 sør for Rygge stasjon berører
gårdene Gate, Gon og Eskelund. Siden anlegget
ligger svært nær tunet på Gon, er dette det
viktigste konfliktpunktet her. Konflikten gjelder
hvordan tiltaket svekker sammenhengen mellom
gårdsbebyggelsen og et gammelt gårdslandskap.
Alternativ H3
Driftsbanegård H3 ligger mellom Gipsen,
Bjølsen og Vold. Anlegget vil endre landskapet
gårdene er en del av og svekke sammenhengen
mellom gårdstun og et gammelt kulturlandskap.
Den får også indirekte konsekvenser for miljøet
rundt Rygge kirke. Størst er konflikten med
Gipsen, men siden disse gårdene oppleves i
sammenheng, får tiltaket negative konsekvenser
for et helhetlig miljø øst for Rygge kirke.
Avveining
Konflikten ved begge anlegg gjelder den
historiske lesbarheten i hvordan de gamle

gårdene ble lokalisert i ralandskapet og hvordan
sammenhengen mellom dem oppleves. Begge
anlegg vil svekke sammenhengen mellom
gårdstun og landskap. Konfliktpunktene ved H3
er flere og større, i tillegg til at det berører et av
de viktigste historiske tyngdepunktene i
området, Rygge kirke. Konflikten ved Gon er av
mer lokal karakter.

4.7.4

Avbøtende tiltak

Miljøoppfølgingsprogram
Før arbeidet settes i gang bør det lages et
miljøoppfølgingsprogram i samarbeid med
kulturvernmyndighetene, for hvordan man skal
håndtere kulturminnene i forhold til tiltaket,
både i anleggsfasen og etterpå.
Dokumentasjon og flytting
Kulturminner som blir sterkt berørt, bør
dokumenteres eller vurderes flyttet. Nivå for
dokumentasjon eller eventuelt flytting avhenger
av type kulturminne, og bør avklares med

Tabell 4-26: Oppsummering av konsekvenser for driftsbanegård H1 og H3
Driftsbanegård H1

Delområde 4

Kulturmiljø

Omfang

Konsekvens

Driftsbanegård H3
Omfang

Konsekvens

KM4-10 Søndre Bjølsen

Middels

Middels
negativt

––

KM4-11 Nordre Bjølsen

Middels

Intet til litt
negativt

0/–

KM4-12 Gipsen

Stor

Middels
negativt

– –/– – –

KM4-13 Rygge kirke

Stor

Litt negativt

–/– –

KM4-14 Vold

Middels

Litt negativt

–

KM4-15 Voldskogen

Middels

Intet

0

KM5-1 Rygge stasjon

Stor

Intet

0

KM5-2 Rør, Gate

Middels

Litt negativt

–

KM5-3 Lille Rygge

Stor

Intet

0

Middels

Middels

––

KM5-5 Kroken, Pollen

Liten til middels

Litt negativt

0/–

KM5-6 Eskelund

Liten til middels

Litt negativt

–/– –

Middels

Intet

0

KM5-4 Gon
Delområde 5

Verdi

KM5-7 Hermannskogen
Samlet konsekvens

–

––

Rangering

1

2
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kulturvernmyndighetene
programmet.

i

miljøoppfølgings-

Hensyntaking til Smålensbanen som
kulturminne
Smålensbanen fra 1879 har kulturhistorisk
interesse. Ved Carlbergalternativet blir store
strekninger av eksisterende spor overflødig. Den
historiske lesbarheten av utviklingen etter 1879
blir svekket når banen forsvinner. Det bør
vurderes om den helt eller delvis kan utnyttes til
formål som bevarer lesbarheten. Situasjonen ved
Dilling stasjon og de gamle undergangene må
særlig utredes. Dette bør være et tema for
miljøoppfølgingsprogrammet.

4.7.5

Usikkerhet knyttet til behovet for geotekniske
tiltak langs Festestranda innebærer en vesentlig
usikkerhet ved omfangs- og konsekvensvurderingene ved Daglinjealternativet.
Det er usikkerhet knyttet til arealdisponeringen
av området for eksisterende spor. Smålensbanen
har som nevnt foran kulturhistorisk interesse.
Hva som skjer med den og kulturminner knyttet
til den, vil ha betydning for den samlede
omfangs- og konsekvensvurderingenen for
Carlbergalternativet.
En viktig usikkerhet i vurderingene er knyttet til
hvor sannsynlig det er å finne ikke-kjente
automatisk fredete kulturminner. Potensialet er
som beskrevet jevnt over stort.

4.7.6

Figur 4-88: Illustrasjonen viser mulig utforming
av undergang for fv. 119 Larkollveien på Dilling
i daglinjealternativet

Usikkerhet

Oppfølgende undersøkelser

Undersøkelsesplikten
Potensialvurderingen gir en pekepinn på hvor
man kan forvente å finne ikke kjente automatisk
fredete kulturminner. De arkeologiske undersøkelsene som er foretatt i forbindelse med
konsekvensutredningen oppfyller ikke undersøkelsesplikten etter kulturminnelovens § 9. Det
må foretas mer finmaskete undersøkelser i
forbindelse med reguleringsplanen. Det gjelder
også områder som vil bli berørt under
anleggsfasen. Dersom det blir nødvendig å søke
om dispensasjon fra kulturminneloven, vil det
medføre krav om at det foretas arkeologiske
utgravinger av de kulturminnene som blir berørt.

Figur 4-89: Driftsbanegårdsområdet ved Gipsen sett fra sør.
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4.8

Naturressurser

4.8.1

Planprogram

Planprogrammet spesifiserer at følgende skal
utredes innenfor tema naturressurser:
Det er store sammenhengende jordbruksarealer i området. Dobbeltspor, driftsveier og
driftsbanegård vil gi direkte arealbeslag av
fulldyrket jord. I tillegg kan dyrkete arealer
bli liggende på en slik måte at de faller ut av
produksjon.
Nytt dobbeltspor kan også gi driftsmessige
ulemper ved at jorder som i dag er i drift som
en enhet deles.
Innenfor tema naturressurser er jordbruk det
vesentlige i dette prosjektet. Arealbeslag for
de ulike alternativene fordelt på markslag
skal beregnes. Eventuelle restarealer som
kan gå ut av produksjon skal inkluderes i
beregningene.
Driftmessige ulemper for landbruket som en
følge av dobbelspor skal belyses.
Det skal gjøres vurderinger rundt dagens
spor. Om dette legges ned og tilbakeføres til
landbruksareal skal det gjøres en beregning
av hvor store arealer med dyrket jord dette
kan gi.
For de andre temaene innenfor naturressurser har planen begrensede negative
konsekvenser. Det er ingen kjente geologiske
ressurser i området, og bruk av
vannressurser begrenser seg til lokale brønner og jordbruksvanning. Om tiltaket
medfører beslag eller av brønner, plikter
tiltakshaver å erstatte vann- eller
energikilden.
Det skal gjøres en vurdering av konsekvenser
for utnytting av grunnvann. Utover dette er
det ikke behov for å belyse andre deltemaer
innenfor naturressurser.
Forslag til avbøtende tiltak skal beskrives.

4.8.2

Dagens situasjon og verdier

Jorden er fulldyrket og lettbrukt, og dette er av
de beste landbruksarealer i landet. Produksjonen
er allsidig. Korn dominerer, men også ulike
grønnsaker som løk, poteter og rødbeter og bær.
Det eneste skogsområde av betydning som
inngår er Carlberg/Bogslunden.
Figur 4-91 og figur 4-92 viser markslag i
området

Figur 4-90: Traktorvei på sørsiden av dagens
jernbane ved Dilling
Værne Kloster landskapsvernområde
Et ev. vern skal i utgangspunktet ikke være til
hinder for landbruksdrift, men forslaget til vernebestemmelser setter visse begrensninger for
skogbruket og nyoppføringer av bygg/anlegg.
Vannressurser
Under et vist nivå i grunnen er alle sprekker og
hulrom fylt med grunnvann. Gneis som er
hovedbergarten i området er en god vanngiver
(mellom 0,15 og 0,5 l/s i en borebrønn). Det er
flere fjellbrønner i området.
Vannsjø er hovedvannkilde og forsyner ca.
63 000 personer med drikkevann.
Eiendomsstruktur
Eiendommer som er over 20 dekar store er vist i
figur 4-94 og figur 4-93. Alle eiendommer med
dyrket jord inngår på kartet. Som det går frem av
figuren splitter dagens jernbane flere landbrukseiendommer.

Generell beskrivelse
Mellom Moss stasjon og Feste er det store nedbygde og asfalterte flater og utfyllinger i sjøen
og boligområde som naturlig nok har liten og
ingen verdi for dette temaet.
Ved Feste starter de oppdyrkede områdene som
dominerer influensområdet. På hele strekningen
mellom Nordre Feste og kommunegrensa til
Råde ligger det store åpne dyrkete arealer.
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Figur 4-91: Registreringskart naturressurser
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Figur 4-92: Registreringskart naturressurser i området for mulige driftsbanegårder (H1 og H3) ved
Rygge stasjon

Figur 4-93: Eiendomskart i området for mulige driftsbanegårder (H1 og H3) ved Rygge stasjon
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Figur 4-94: Eiendommer
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4.8.3

Avgrensete og verdisatte
delområder

Alle de dyrkete arealene har stor verdi. Klimaet
er bra, arealene er store, flate og lettdrevne, og
produksjonen er effektiv.
Av de andre deltemaene som inngår i naturressurser er det begrensede verdier i området.
Noe skog finnes, men det er stort sett små
arealer. Boniteten er imidlertid jevn over høy.
Vannressurser er ikke vektlagt i vurderingene.
Berggrunnen er stort sett en god vanngiver, men
det er ikke naturlig å dele opp området mtp.
grunnvann
Delområde 1 Feste–Dyre
På Feste og Dyre er det fulldyrkete lettdrevne
jorder på begge siden av jernbanen. Her er det en
allsidig produksjon og et gartneri. Atkomst til
dyrkajorda sikres gjennom Feste- og Dyreveien,
samt en undergang ved Dyre.

fulldyrkete arealer og flere gårdsbruk i drift.
I areal er Carlberg (89/2) den største gården. Den
eier det meste arealet mellom Carlberg og
Dilling. Dagens jernbane splitter jordveien til
bruket.
Etter kryssing av Larkollveien fortsetter de store
åpne landbruksarealene, og flere bruk berøres.
Dagens jernbane splitter også jordveien til flere
eiendommer, men driftsveier og landbrukskryssinger gir atkomst.
Verdien er stor.
Områder uten verdi
For dette temaet er det skilt ut tre områder som
ikke er gitt verdi. Bebygde arealer mellom Kleberget og Feste og mellom Rygge stasjon og Rør
har ingen naturressurser som kan utnyttes. Det
samme er tilfelle med Bogslunden som er vernet
som naturreservat.

Delområdet har stor verdi.
Delområde 2 Carlbergskogen
Skogsområde med varierende bonitet, men stort
sett lettdrevet. Gran dominerer. Friluftsinteresser
setter trolig visse begrensninger på driften.
Verdien er liten til middels.
Delområde 3 Carlberg–Råde grense
Hele dette området er sett under ett. Store

Figur 4-95: Verdikart naturressurser, driftsbanegårder
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Figur 4-96: Verdikart naturressurser
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4.8.4

Konsekvenser

Beslag av dyrket jord
Det er umulig å anlegge nytt dobbeltspor i dette
område uten å beslaglegge dyrket jord. Dette
fører til et svekket ressursgrunnlag for berørte
gårder.
Dyrket jord er en forutsetning for matproduksjon, og beslag av jord medfører en produksjonsnedgang. Siden det nesten ikke finnes disponible
arealer som kan nydyrkes i Norge, er det lite
sannsynlig at beslag av dyrket jord kan erstattes
med nydyrking. De beste arealene er uansett
allerede dyrket opp, det som står igjen er mer
marginale.
I Østfold ligger det også mange næringsmiddelbedrifter som er avhengig av råstoff til produksjonen.
Utnytting av grunnvann
Nytt dobbeltspor vil ikke påvirke muligheten til
å utnytte grunnvann til energi eller drikkvann i
vesentlig grad. Tunnelen kan medføre endringer
i grunnvannstanden og drenering. Det er her
forutsatt tilstrekkelig tetting av tunnelen slik at
det ikke påvirker ressursen.
Det er ikke sannsynlig at utbyggingen vil påvirke eksisterende grunnvannsbrønner i området
siden avstanden til brønnene er stor, men dette
kan ikke utelukkes. Om brønner påvirkes må de
erstattes av tiltakshaver.
Alternativ 0
Alternativ 0 er dagens situasjon uten utbedringer. Det har pr. def. ingen konsekvenser.

Alternativet gir et ubetydelig arealbeslag av skog
i Carlbergskogen.
Fra Carlbergundergangen fortsetter alternativet i
samme trasé som dagens spor. I følge markslagsdataene er bredden på dagens trasé så bred at det
nesten vil dekke alt arealbehovet frem til Dilling.
Beslaget er beregnet til 6 dekar. Omlegging av
Dyreveien og atkomstvei til Carlberg gir tap av
omtrent 5 dekar dyrket jord.
Ved Dilling vil omlegging av Larkollveien og
atkomstveier medføre tap av dyrket mark. I alt
14 dekar dyrket jord vil gå tapt her
Videre østover vil dobbeltsporet beslaglegge
21,3 dekar dyrket mark, mens ny driftsvei tar 8,4
dekar. Kurven ved Såstadskogen er forutsatt
rettet ut, og dagens spor omdisponeres til dyrket
jord. Dette gir en gevinst på 12 dekar.
Det samlede beslaget til Daglinjealternativet er
beregnet til 76,5 dekar inklusive areal til
bilveier, driftsveier og restarealer som trolig vil
falle ut av produksjon ved Carlbergundergangen
og Larkollveien. Ved Feste og Såstadskogen vil
kurver på jernbanen rettes ut. Dette er her
forutsatt at eksisterende spor rives, og at de
arealene dyrkes opp. Dette arealet er samlet 27
dekar. Det betyr at netto arealbeslag dyrket mark
av alternativet blir 49,5 dekar dyrket jord. I
tillegg kommer bru eller undergang for
Festeveien med 5-9 da (se under).
Samlet vurderes alternativet å ha middels
negativ konsekvens (– –).

Daglinjealternativet
Daglinjealternativet følger dagens spor. Det skaper dermed ingen ny situasjon for landbruket.
Eksisterende kryssinger av jernbanen vil opprettholdes, og kryssinger i plan erstattes av planskilte løsninger. Utvidelsen til dobbeltspor vil
imidlertid gi beslag av dyrket mark.
Innenfor delområde Fest–Dyre tar ny jernbane
og omlegging av Dyreveien ca. 20 dekar fulldyrket jord. I tillegg vil en del av jordet ved
Bogslunden (ca. 2 dekar) bli liggende slik til at
det vil falle ut av produksjon.
Dagens jernbane går i en kurve forbi Dyre
gartneri. Denne kurven rettes ut, og alternativet
legges litt lenger mot øst. Ved å dyrke opp dette
arealet oppnås en gevinst på 14 dekar. Netto
arealbeslag i dette delområdet blir dermed 8
dekar dyrket jord.

Konsekvensutredning Kleberget-Såstad

Figur 4-97: Produksjon av rødbeter på Dyre

Bro eller undergang for Festeveien
Ny føring for Festeveien gir også inngrep i
dyrket jord. Av de to alternativene tar ny bro
minst dyrket jord med 4,6 dekar. Løsningen med
undergang tar 4 dekar mer. Forskjellen er dermed så liten at dette temaet ikke bør vektlegges i
valg av alternativ.
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opp dagens jernbane her. Oppdyrking av dagens
spor ved Såstadskogen gir på den andre siden en
mulig gevinst på 12 dekar. Netto beslag av
fulldyrket jord på denne delstrekningen blir
dermed 73,2 dekar.

Carlbergalternativet
Driftsmessig representerer nytt dobbeltspor få
nye ulemper. Eksisterende driftskryssinger vil
opprettholdes, og det anlegges nye driftsveier.
Alternativet er lagt i tunnel under delområde 1
og 2. Dette betyr at ingen landbruksarealer
påvirkes direkte. Alternativet gir imidlertid
mulighet til å tilbakeføre dagens spor til landbruksformål. Dagens spor mellom Festeveien og
grensen for Bogslunden naturreservat fjernes, og
arealet dyrkes opp. Dette gir en arealgevinst på
omtrent 20 dekar.

Smalet arealbeslag av alternativet blir da 53,2
dekar fulldyrket jord siden 20 dekar er forutsatt
tilbakeført i Dyreområdet.
Samlet vurderes alternativet å ha middels
negativ konsekvens (– –). Dette er samme
konsekvens som daglinjealternativet, men
Carlbergalternativet
rangeres
som
svakt
dårligere siden det innebærer en ny situasjon for
landbruket
og
gir
noen
driftsog
arronderingsmessige ulemper.

Alternativet kommer ut i dagen på jordet ved
Carlberg (89/2) og legges i sin helhet på dyrket
jord frem til Dilling. Alternativet krysser driftsvei som går mellom Carlberg og Dilling. Her er
det tenkt å anlegge ny driftsvei fra tunnelportalen og på nordsiden av alternativet parallelt
med dette frem til dagens driftsvei.

Tabell 4-28: Beslag av fulldyrket jord (i dekar)
*

DAGLINJE

CARLBERG

Nytt
46,0
62,6
dobbeltspor
Drifts og
22,1
7,9
lokalveier
Restarealer
8,4
14,7
Oppdyrking
27,0
32,0
av eks. spor
Netto beslag
49,5
53,2
* I tillegg kommer beslag av bro eller undergang for
Festeveien, som vil være i størrelsesorden 5 til 9
dekar

Rett øst for Larkollveien fortsetter splitting av
eiendommer. Disse deles også av dagens jernbane. Videre mot Såstad beslaglegges dyrket
jord. Siden alternativet legges i dagens spor blir
arealbeslaget beskjedent.
Rett sør for Såstadskogen går dagens spor i en
kurve. Her er alternativet lagt litt sør for denne
kurven. Arealet av dagens spor som ikke benyttes vil dyrkes opp. Dette gir en gevinst på 12
dekar her.

Driftsbanegård H3 og H1
Begge driftsbanegårdene er lagt på dyrket mark.
Arealbeslagene er tilnærmet like, omtrent 38
dekar. Begge bedømmes å ha middels negativ
konsekvens (– –).

Innenfor dette delområdet beslaglegger nytt
dobbeltspor 62,6 dekar fulldyrket jord Nye
driftsveier tar 7,9 dekar. I tillegg er det forutsatt
at tre jordteiger på til sammen 14,7 dekar vil
falle ut av produksjon. Det største beslaget er
mellom Carlberg og Dilling med vel 40 dekar.
Dagens jernbane på denne strekningen vil
opprettholdes som gang- og sykkelvei. Det er
derfor ikke lagt inn noen arealgevinst på å dyrke

Tabell 4-27: Oppsummering av konsekvenser for naturressurser. Alt. 0 er ikke vist i tabellen. Det har ingen
konsekvens og rangeres som nr. 1
Alternativ

4. Carlberg–Råde
Stor
grense
Samlet konsekvens
Rangering på parsellen
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Omfan
g

Konsekvens

Liten til
middels

H1
Konsekvens

2. Carlbergskogen

Lite
–/– – Lite positivt +/+ +
negativt
Intet til lite
0/–
Intet
0
negativt
Lite
Middels
––
–––
negativt
negativt
––
––
2
3

H3
Omfan
g

Stor

Konsekvens

1. Feste

Driftsbanegård
Carlberg

Omfan
g

Verdi

Konsekvens

Delområde

Omfan
g

Daglinje

Intet

0

Intet

0

Intet

0

Intet

0

Lite
negativt
––
2

––

Lite
negativt
––
2
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4.8.5 Avbøtende tiltak

den videre detaljplanleggingen.

Informasjon
Like før og under anleggsperioden er det viktig
at det gis god og korrekt informasjon til berørte
bønder om bygging av dobbeltsporet. De kan da
planlegge driften så langt det lar seg gjøre etter
anleggsframdriften.

Massedeponering
Carlbergalternativet har et stort overskudd av
fjellmasser. Det er også sannsynlig at Daglinjealternativet vil ha et behov for deponering av
dårlige masser (leire). Hvordan overskuddsmasser skal disponeres må avklares i senere planfaser. Ev. konsekvenser for naturressurser må da
også inngå i vurderingene rundt deponering.

Tilbakeføring av dagens spor til
landbruksformål
For Carlbergalternativet kan dagens spor mellom
Carlberg og Dilling tilbakeføres til landbruksformål. Dette dreier seg om i størrelsesorden 30
dekar.

4.8.6 Oppfølgende undersøkelser
Miljøoppfølgingsprogram
I forbindelse med videre planlegging bør det
utarbeides et miljøoppfølgingsprogram for å
sikre at nødvendige hensyn blir tatt gjennom
anleggsfasen. For dette temaet er viktige forhold
faren for spredning av uønskete arter mellom
landbrukseiendommer, bruk og mellomlagring
av overskudd av dyrket jord, faren for forurensning og driftsmessige ulemper i anleggstiden.
Videre detaljering
Alternativene ikke er planlagt i detalj. Videre
detaljeringen vil gi endringer i arealbeslaget. Når
endelig alternativ er valgt, må konsekvenser for
hver enkelt gård undersøkes mer detaljert i
forbindelse med grunnervervet
Drenering, vanning og brønner
Det må tas hensyn til eksisterende jordbruksdrenering og -vanning og eventuelle brønner i

4.8.7 Konsekvenser i anleggsperioden
Rigg og andre anleggsområder
Anleggsfasen vil gi påvirkninger i området
utover det som er omtalt her til rigg, anleggsveier og midlertidige massedeponier.
Spredning av uønskete arter
All anleggsaktivitet medfører fare for spredning
av fremmedde arter gjennom masseforflytning
og ved at frø/plantereser spres via anleggsmaskiner som forflytter seg mellom eiendommer. Strategier for å begrense farene for dette må
innarbeides.
Fare for forurensning
Anleggsfasen medfører også alltid en viss fare
for forurensning som kan skade dyrket jord og
vannressurser. Miljøoppfølgingsprogram må ha
krav for å begrense faren for forurensning i
anleggsfasen.
Påvirkning av jordbruksdrift
Anleggsvirksomhet må planlegges i samarbeid
med de berørte grunneiere for å begrense
problemer for landbruksdriften som en følge av
anleggsarbeidet.

Figur 4-98: Tømmerhogst på Carlbergåsen
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5 Sammenstilling
Sammenstilling er en samlet analyse av prissatte
og ikke-prissatte konsekvenser der fordeler ved
foreslått utbygging veies mot ulempene den
fører med seg. Sammenstillingen gir en illustrasjon på hva det koster samfunnet å ivareta de
ikke-prissatte verdiene. Sammenstillingen er en
kvalitativ analyse, den bygger på faglig skjønn
og gir ikke noe absolutte svar.

Tabell 5-1: Endringer i analyseperioden.
Positive tall betyr forbedring. Tallene er
nåverdi i 2014, oppgitt i mill. 2010-kr

Trafikantnytte

AKTØR KOMPONENTER

5.1

Operatørnytte

Forutsetningen er at ulemper knyttet til et tema
eller en gruppe prinsipielt sett kan oppveies ved
fordeler knyttet til andre tema eller andre
grupper. Som oftest vil ikke svaret være entydig.
Da er oppgaven å tydeliggjøre hvilke verdivalg
en står overfor.

Prissatte konsekvenser

Tabell 5-1 viser nåverdi for hvert prissatt konsekvenstema slik de fremkommer av virkningsberegningene.

Samfunnet forøvrig

Offentlig nytte

Tabellen viser samfunnsøkonomisk nåverdi for
en periode på 25 år, forutsatt en
kalkulasjonsrente på 4,5 %. Positive tall viser
fordeler og negative tall viser ulemper for
samfunnet. Investering, økte kostnader til
vedlikehold og drift med mer (kostnader som
belaster offentlige budsjett) vises derfor som
negative tall i tabellen.
Netto nytte viser nåverdi av nytten av et tiltak
minus nåverdi av alle kostnadene ved tiltaket.
Netto nytte viser hva samfunnet får igjen målt i
kroner når kostnadene ved å gjennomføre tiltaket
er fratrukket nytten.
Netto nytte pr. budsjettkrone viser i kroner hvor
mye samfunnet netto får igjen pr. krone bevilget
over offentlig budsjett. Størrelsen brukes kun når
den er større enn null. Når prosjektet ikke er
lønnsomt,
brukes
netto
nytte
som
sammenligningsgrunnlag da det gjelder å
begrense samfunnets tap.

5.1.1
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SUM
Persontog
markedsinntekter
Persontog offentlig
kjøp
Persontog,
kostnader
Godstog, netto
operatørnytte
Andre berørte
operatører
SUM
Infrastrukturavgifter
Drifts- og vedlikeholdskostnader,
infrastruktur
Offentlig kjøp av
transporttjenester
Andre virkninger på
offentlige budsjetter
SUM
Reduserte
ulykkeskostnader
Reduserte
støykostnader
Reduksjon i lokale
utslipp
Reduksjon i utslipp
av klimagasser
Helsegevinst,
overført biltrafikk
SUM
Restverdi
Skattefinansieringskostnader
Brutto nåverdi
Investeringskostnader
Netto nåverdi
(NNV)
Netto nytte pr
budsjettkrone

Sammenstilling av resultater

Beregningene indikerer en brutto nytte (summen
av alle nytte- og kostnadselementer før fradrag
for investeringskostnader) på henholdsvis 725 og
790 mill.kr i de to alternativene. De viktigste
nytteelementene er trafikantnytte og nytte for
tredje part.

Persontog
referansetrafikk
Persontog nyskapt
og overført trafikk
Godskunder

DAGLINJEALT CARLBERGALT
197,0

217,8

109,4

118,6

182,3

183,1

488,7

519,5

320,9

320,9

-13,2

-16,9

-307,7

-304,0

0

0

0

0

0

0

-72,0

-73,9

7,7

7,9

40,2

42,8

0

0

-24,1

-23,3

137,2

142,2

157,5

158,8

15,2

15,5

44,0

45,0

34,3

37,0

388,2
127,0

398,6
116,9

-254,5

-221,5

725,4

790,1

-1248,7

-1084,8

-523,3

-294,7

-0,41

-0,27

Trafikantnytten fordeler seg med ca. 70 prosent
på persontrafikken og 30 prosent på
godstrafikken. Nytten for tredje part reflekterer
reduserte støy-, utslipps-, ulykkes- og
helsekostnader ved overføring av trafikk fra vei
til bane. Overføring av godstrafikk fra lastebil til
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Netto nåverdi

2000

Investeringskostnader
Skattef inansieringskostnader

1500

Restverdi
Helsegevinst, overf ørt biltraf ikk

Nåverdi 2014 i mill kr (2010)

1000

Reduksjon i utslipp av klimagasser
Reduksjon i lokale utslipp

500

Reduserte støykostnader
Reduserte ulykkeskostnader
Andre virkninger på of f entlige budsjetter

0
Daglinjealt

Netto nytte

Carlbergalt

Netto nytte

Of f entlig kjøp av transporttjenester
Drif ts- og vedlikeholdskostnader, inf rastruktur

-500

Inf rastrukturavgifter
Andre berørte operatører

-1000

Godstog, netto operatørnytte
Persontog, kostnader

-1500

Persontog of fentlig kjøp
Persontog markedsinntekter
Godskunder

-2000

Persontog nyskapt og overf ørt traf ikk
Persontog ref eransetrafikk

-2500

Figur 5-1: Grafisk framstilling av nytte- og kostnadskomponenter og netto nytte for de to alternativene.
Tallene er nåverdi i 2014, oppgitt i mill. 2010-kr
tog forårsaker en betydelig andel av disse
gevinstene.
Samlet gir prosjektet en negativ nytte for det
offentlige på i overkant av 20 mill.kr kr, hovedsakelig som følge av lavere avgiftsinntekter fra
biltrafikken. Redusert offentlige kjøp av
transporttjenester bidrar drar i motsatt retning,
og bidrar til at de netto utslagene på offentlig
nytte blir små.
Investeringskostnadene, målt som nåverdien av
differansen mellom utbyggingsalternativene og
referansealternativet er henholdsvis 1249 og
1085 mill.kr for daglinjealternativet og
Carlbergalternativet. For begge alternativene er
dette betydelig over nåverdien av de andre
konsekvensene. Netto nytte av prosjektet er
derfor klart negativ; henholdsvis - 523 og - 295

mill. kr for daglinjen og Carlbergalternativet.
Beregningene indikerer dermed også at
Carlbergalternativet har en klart bedre samfunnsøkonomisk lønnsomhet enn daglinjealternativet.
Dette skyldes i første rekke lavere investeringskostnader, men også brutto nytte er høyere i
Carlbergalternativet. Dette har sammenheng med
at kjøretidsreduksjonene er litt større i dette
alternativet.

5.1.2 Usikkerhet og følsomhetsanalyse
Det er betydelig usikkerhet knyttet til en rekke
av forutsetningene for analysene. For å vise
følsomheten for de viktigste forutsetningene, er
det gjennomført følsomhetsanalyser. Analysene
er gjennomført for de parametrene som er av

Tabell 5-2:
Verdier for nettonytte ved variasjon av ulike parametre. Beregninger utført for
daglinjealternativet. Tallene er nåverdi i 2014, oppgitt i mill. 2010-kr
FØLSOMHETSANALYSE

ENDRET FORUTSETNING

NNV VED ENDREDE
FORUTSETNINGER

NØDVENDIG
ENDRING FOR AT
NNV= 0

Investering (mill. kr)

-20%

20%

-506,6

-82,7

-25%

Referanseetterspørsel persontrafikk

-20%

20%

-242,8

-346,6

103%

Trafikkvekst persontrafikk

-20%

20%

-280,2

-309,1

367%

Referanseetterspørsel godstrafikk

-20%

20%

-224,0

--365,4

65%

Trafikkvekst godstrafikk

-20%

20%

0,0

0,0

0%

Kalkulasjonsrente

5,5%

3,5%

-395,7

-144,5

2,5%
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størst betydning for den samfunnsøkonomiske
lønnsomheten. Analysene er gjennomført med
endring i én parameter av gangen.
Følgende forutsetninger er variert:
•
•
•
•

Investeringskostnader (mill. kr.)
Referansetrafikk
Trafikkvekst
Kalkulasjonsrente

Samtlige forutsetninger er endret med +/- 20
prosent.
Følsomhetsanalysene er oppsummert. Tabell 5-2
viser hva netto nåverdi (NNV) blir når
parameterverdiene endres. Jo større endring i
NNV, desto mer følsom er parameteren for
usikkerhet. Det er også vist hvor mye
parametrene skal endres for at NNV=0, dvs. før
tiltaket blir lønnsomt/ulønnsomt. Følsomhetsanalysene er gjennomført for daglinjealternativet. Utslagene vil være i samme størrelsesorden for Carlbergalternativet.
Den samfunnsøkonomiske lønnsomheten er mest
følsom for investeringsnivå, kalkulasjonsrente
og referanseetterspørselen for godstrafikk. En
eventuell reduksjon i investeringene med 20
prosent vil redusere den negative netto nåverdien
til – 83 mill.kr. For å få netto nåverdi i null, må
investeringsnivået reduseres med 25 prosent.
En reduksjon i kalkulasjonsrenten med ett
prosentpoeng reduserer den negative netto nytten
til 145 mill.kr. Ved en kalkulasjonsrente på 2,5
prosent blir netto nåverdi lik null.
Følsomheten for endringer i referanseetterspørselen for godstrafikk har sammenheng
med den sterke kapasitetsoppbyggingen som er
forutsatt. Dersom referanseetterspørselen blir
høyere enn forutsatt, øker nytten knyttet til
bortfall av kapasitetsbeskrankninger vesentlig.
Dersom referanseetterspørselen blir lavere, vil
kapasitetsoppbyggingen gi overkapasitet med
tilhørende høye kostnader. Nivået på godstrafikken gir også store utslag på nytte for tredje
part.
Realistiske endringer i trafikkforutsetninger for
persontrafikken gir klart mindre utslag på den
samfunnsøkonomiske lønnsomheten. En økning
i referanseetterspørselen med 20 prosent
reduserer den negative nåverdien fra 295 mill.kr
til 243 mill.kr. Først ved en dobling av
referanseetterspørselen blir netto nåverdi lik
null.

Konsekvensutredning Kleberget-Såstad

5.1.3 Oppfølgende undersøkelser
Fram mot en eventuell investeringsbeslutning vil
prosjektet detaljeres og investeringskostnader og
trafikkforutsetninger vil bli sikrere.

5.2

Ikke-prissatte
konsekvenser

5.2.1

Nytt dobbeltspor

Landskapsbilde
Daglinjealternativet
Daglinjealternativet har betydelige negative
konsekvenser for landskapsbilde. Det er de nye
planfrie krysningspunktene og de nye påhuggsområdene langs baneanlegget, som får de største
negative konsekvensene. De mest omfattende
krysningspunktene langs daglinjen er på Feste,
Carlberg og Dilling. Her er det flere steder svært
trangt, og resultatet blir høye støttemurer og
dårlig terrengtilpasning.
Området videre langs Værlevangen til Feste er
smalt og langstrakt med bebyggelse helt inntil
sporet på begge sider. Her er det for liten plass
til å kunne oppnå en god terrengtilpasning.
Tiltaket krever også støyskjermingstiltak på
store deler av strekningen og støyskjermene er
beregnet til å måtte være ca. 3 meter høye for å
oppnå tilstrekkelig effekt. Krysningspunktene
ligger tett opp til eksisterende bebyggelse, samt
viktige skogsområder og kulturmiljø, noe som
gjør tiltakene veldig presset inn i en eksisterende
situasjon.
Reiseopplevelse for daglinjealternativet blir
vurdert til å være god sammenlignet med
alternativ 0.
Samlet sett vurderes alternativet å ha stor
negativ konsekvens (– – – ).
Carlbergalternativet
Carlbergalternativet
har
størst
negative
konsekvenser for Carlbergområdet hvor tunnelen
kommer ut i dagen. Det er den lange
forskjæringen før banen treffer terreng, som gir
de største negative konsekvensene for området.
Dette forsterkes ytterligere ved at inngrepet skjer
tett opp til gårdstunet på Carlberg gård samt
innenfor foreslått landskapsvernområde.
Videre vil ny omlagt fv. 119 (Larkollveien) i
undergang endre strukturen og karakteren til
Dillingområdet. Grunnet tett bebyggelse i
området er det lite rom for god terrengtilpasning
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av anlegget. Det blir også støyskjerming langs
nytt spor gjennom Dillingområdet i en høyde på
ca. 3-3,5 meter.
Etablering av tunnel gjør at store deler av
eksisterende spor kan fjernes. Dette vil ha særlig
stor positiv effekt på strekningen mellom
Kleberget og Carlberg hvor baneanlegget helt
fjernes fra landskapsbilde.
Reiseopplevelse for Carlbergalternativet blir
vurdert til å være mindre god sammenlignet med
alternativ 0.
Samlet sett vurderes alternativet å ha liten
negativ konsekvens (–).
Nærmiljø og friluftsliv
Daglinjealternativet
Daglinjealternativet har betydelige negative
konsekvenser for nærmiljø og friluftsliv på den
nordre delen av banestrekningen, fra tunnelmunningen på sørsiden av Kleberget til Feste.
Her vil utvidelsen av banekorridoren kreve
arealer og øke barrierevirkningen i boligområdet
og langs friområdet på Festestranda. Antall
støyutsatte boliger vil øke vesentlig.
Fra Feste til Såstad er konsekvensen små i
forhold til alternativ 0.
Den funksjonelle barriereeffekten endres ikke,
siden tilnærmet alle kryssinger opprettholdes, og
flere får bedre sikkerhet enn i dag.
Ved Carlberg vil alternativet gi noe inngrep inn
mot Carlbergskogen i forbindelse med ny
undergang, og sammenhengen mellom Carlbergskogen og Bogslunden vil svekkes noe.
Samlets sett vurderes alternativet å ha liten til
middels negativ konsekvens.
Carlbergalternativet
Carlbergalternativet gir god avlastning av
området fra Kleberget til Carlberg i forhold til
støy og barriereeffekter fra dagens bane.
Boligområdene over tunnelen kan få noe
strukturlyd fra tunnel både i anleggs- og
driftsfase, men det er forutsatt tiltak som gjør at
nivåene i driftsfasen vil være under anbefalte
grenseverdier.
Ved Dilling øker miljøbelastningen for deler av
bebyggelsen på grunn av nærføring.
Samlet vurderes alternativet å ha liten til
middels positiv konsekvens.
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Naturmiljø
Daglinjealternativet
Daglinjealternativet gir ikke inngrep i ”nye”
områder. Breddeutvidelse gir sammen med
omlegging av lokalveier inngrep langs dagens
linje. Alternativet vil medføre direkte inngrep i
området ved Bogslunden og Carlberg. Eiker i
alleen vil måtte fjernes, naturtypen med
storklokke vil bli ødelagt og barriereeffekten for
vilt vil øke. Inngrepene vil skje på innsiden av
dagens spor, slik at Bogslunden naturreservat
ikke skal påvirkes direkte. Anleggsaktivitet kan
imidlertid komme i berøring med reservatet.
Dobbeltspor med gjerde vil øke barriereeffekten
for hjortevilt, men kryssing vil kunne opprettholdes via planskilte kryssinger.
Samlet vurderes alternativet å ha middels
negativ konsekvens (– –).
Carlbergalternativet
Den lange tunnelføringen fra Kleberget og
gjennom Carlbergåsen gir en bedring sammenlignet med 0-alternativet. Dette er spesielt
positivt for Carlberg/Bogslunden der alternativet
muliggjør en positiv utvikling av nærområdene
til Bogslunden naturreservat og Carlberg.
Barrierevirkningen for vilt vil bli langt mindre i
dette området.
Vilttrekk krysses ved Dilling og Såstad
Dobbeltsporet
jernbane
kombinert
med
viltgjerder vil øke barrieren for vilt.
Samlet vurderes alternativet å ha ubetydelig til
liten negativ konsekvens (0/–).

Kulturmiljø
Det viktigste konfliktpunktet ved Daglinjealternativet gjelder undergangen for Dyreveien
ved Carlberg. Her møtes jernbanen med den
verneverdige
natursteinundergangen,
eldre
ferdselsveier, Carlbergs godslandskap, et
automatisk fredet gravfelt og Bogslunden
naturreservat på et lite område. Tiltaket får
direkte og indirekte følger for flere viktige
kulturhistoriske elementer, med betydning også i
en større sammenheng.
Alternativet vil trolig skade fornminner i
Bogslunden og ved Carlberg gamle vokterbolig.
Ved Dilling stasjonsområde vil den historiske
kontakten mellom vei, bane og stasjon bli noe
vanskeligere å lese som følge av omlegging av
veier i stasjonsområdet.
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En utvidet jernbane med stivere linjeføring enn
dagens vil påvirke hvordan de historiske
sammenhengene i gårdslandskapet leses.
Det er ikke direkte konflikt med kjente
automatisk fredete kulturminner, men inngrep i
forbindelse med tiltaket kommer ganske nær
flere slike.
Samlet konsekvens for daglinjealternativet
vurderes som middels til stor negativ
(– –/– – –).
Carlbergalternativet
Carlbergalternativets viktigste konfliktpunkter
gjelder Dilling stasjonsby og endring av
strukturer i gårdslandskapet på Carlberg.
Alternativet fører til store endringer i historiske
strukturer i Dilling stasjonsområde. Ved at det
nye dobbeltsporet flyttes, mister stasjonsbygningene sammenhengen til den jernbanen de
ble bygd ved.
Konflikten med gårdslandskapet på Carlberg
gjelder den nye banens skrå linje som skjærer
gjennom godslandskapets rettlinjede eiendomsstruktur inkludert gamle veiforbindelser mot
raet.

arealene dyrkes opp. Dette arealet er samlet 27
dekar. Det betyr at netto arealbeslag dyrket mark
av alternativet blir 49,5 dekar dyrket jord, og i
tillegg til dette kommer bru eller undergang ved
feste med 5-9 da beslag. Samlet netto
arealbeslag anslås til 55 da.
Samlet vurderes alternativet å ha middels
negativ konsekvens (– –).
Carlbergalternativet
Driftsmessig representerer nytt dobbeltspor få
nye ulemper. Eksisterende driftskryssinger vil
opprettholdes, og det anlegges nye driftsveier.
Samlet arealbeslag av alternativet er beregnet til
53,2 dekar fulldyrket jord. Da er det tatt hensyn
til at 20 dekar er forutsatt tilbakeført i
Dyreområdet.
Samlet vurderes alternativet å ha middels
negativ konsekvens (– –). Carlbergalternativet
rangeres som svakt dårligere enn daglinjen,
siden det innebærer en ny situasjon for
landbruket
og
gir
noen
driftsog
arronderingsmessige ulemper.

Samlet konsekvens for Carlbergalternativet
vurderes som liten til middels negativ (–/– –).

Ikke-prissatte samlet vurdering
Daglinjealternativet har negative virkninger for
alle tema innenfor ikke-prissatte konsekvenser.
Størst er konfliktene knyttet til landskapsbilde
og kulturmiljø. Området ved undergangen på
Carlberg og inngrep i forbindelse med
baneutvidelse og kryssing på Dilling er de
viktigste konfliktpunktene. For nærmiljø
medfører baneutvidelse og økt hastighet mellom
Kleberget og Feste konflikter for nærliggende
bebyggelse. For naturressurser er alternativet
svakt bedre enn Carlbergalternativet, grunnet
færre driftsmessige ulemper. Samlet for alle
tema vurderes daglinjealternativet å ha middels
til stor negativ konsekvens (– –/– – –).

Naturressurser

Carlbergalternativet har moderate konflikter for

Ved Carlbergalternativet blir store deler av
dagens jernbanelinje nedlagt. Det er mulig at
visse eldre historiske sammenhenger ville kunne
styrkes uten jernbanen, På den annen side har
Smålensbanen slik den går kulturhistorisk
interesse,
Det er ikke direkte konflikt med kjente
automatisk fredete kulturminner, men inngrep i
forbindelse med tiltaket kan komme ganske nær
slike.

Daglinjealternativet
Daglinjealternativet følger dagens spor. Det skaper dermed ingen ny situasjon for landbruket.
Eksisterende kryssinger av jernbanen vil opprettholdes, og kryssinger i plan erstattes av planskilte løsninger. Utvidelsen til dobbeltspor vil
imidlertid gi beslag av dyrket mark.

Tabell 5-3: Oppsummering av ikke-prissatte
konsekvenser for nytt dobbeltspor
TEMA

Landskapsbilde
Nærmiljø og
friluftsliv

Det samlede beslaget til daglinjealternativet er
beregnet til 76,5 dekar inklusive areal til
bilveier, driftsveier og restarealer som trolig vil
falle ut av produksjon ved Carlbergundergangen
og Larkollveien. Ved Feste og Såstadskogen vil
kurver på jernbanen rettes ut. Dette er her
forutsatt at eksisterende spor rives, og at de
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Naturmiljø
Kulturmiljø
Naturressurser
Samlet vurdering
Rangering
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ALT. 0

DAGLINJEALT.

CARLBERGALT.

0
1
0
2
0
1
0
1
0
1
0
1

–––
3
–/– –
3
––
3
– –/– – –
3
––
2
– –/– – –
3

–
2
+/+ +
1
0/–
2
–/– –
2
––
3
–
2
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landskap og kulturmiljø. Påhuggssonen ved
Carlberg og ny føring gjennom Dilling gir noe
konflikt for disse temaene. For nærmiljø gir
alternativet betydelig redusert støy og barrierevirkning for boligene mellom Kleberget og
Feste, men kommer nærmere boligbebyggelsen
på Dilling. For naturmiljø er det kun mindre
konflikter, og for naturressurser gir alternativet
noe større uelmper enn daglinjealternativet.
Samlet for alle tema vurderes Carlbergalternativet å ha liten negativ konsekvens (–).

5.2.2

Driftsbanegård

Landskapsbilde
Alternativ H1
Alternativ H1 vil oppleves som et stort teknisk
inngrep i landskapet. Inngrepet vil også være
synlig kvelds- og nattestid, grunnet sterk flombelysning. Anlegget ligger her i et åpent
jordbrukslandskap med nærhet til Rygge
sentrum (Halmstad). Sett fra Ryggeveien vil
anlegget ligge forholdsvis skjermet bak mindre
skogsområder og bebyggelse.
Samlet vurderes alternativ H1 å ha middels til
stor negativ konsekvens (– – / – – –).
Alternativ H3
Driftsbanegården ligger eksponert i landskapet
og vil oppleves som et stort teknisk inngrep.
Inngrepet vil også være synlig kvelds- og
nattestid, grunnet sterk flombelysning. Anlegget
har en svært dårlig visuell forankring til
landskapet. Den visuelle virkningen av tiltaket
sett fra Rygge kirke vil være spesielt uheldig.
Driftsbanegården har også særlig stor nærføring
til to gårdsbruk i området, Gipsund og Bjølsen.
Driftsbanegården vil også være godt synlig fra
Ryggeveien, som følger toppen av raet.
Samlet vurderes alternativ H3 å ha stor negativ
konsekvens (– – –).
Nærmiljø og friluftsliv
Alternativ H1
Alternativ H1 på vestsiden av sporet sør for
Halmstad har ingen vesentlige arealbrukskonflikter i forhold til tema nærmiljø og
friluftsliv, men har betydelig konflikt i forhold
til støy og nærføring. 114 boliger kan få støy
over anbefalte grenseverdier. Samlet vurderes
alternativ H1 å ha liten til middels negativ
konsekvens.
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Alternativ H3
Alternativ H3 på vestsiden av sporet ved
Gipsen/Bjølsen nord for Halmstad har heller
ingen direkte arealkonflikter i forhold til tema
nærmiljø og friluftsliv, men har som H1 konflikt
i forhold til støy. 30 boliger kan i verste fall få
støy over anbefalte grenseverdier.
Samlet vurderes alternativ H3 å ha liten negativ
konsekvens.
Naturmiljø
Alternativ H1
Driftsbanegård H1 er lagt på sørsiden av jernbanen. Dette betyr at ingen av de registrerte
dammene eller hekkelokalitetene i dette området
berøres direkte av tiltaket. Aktivitet knyttet til
driftsbanegården vil gi støy og forstyrrelse. I
dette området er det i dag mye støyende aktivitet
fra dobbeltsporet jernbane, E6 og Rygge
flyplass. Økt støybelastning grunnet hensetting
vil derfor neppe skremme gråhegre bort fra
hekkelokaliteten.
Konsekvensen bedømmes å være ubetydelig til
liten negativ (0/–).
Alternativ H3
Driftsbanegården krysser vilttrekket ved Gipsund der dagens linje krysser trekket. Det blir
dermed nærmest umulig for dyr å krysse sporet i
dette området.
Dammen ved Gipsund vil ikke bli berørt.
Konsekvensen blir liten negativ (–).
Kulturmiljø
Alternativ H1
Driftsbanegård H1 sør for Rygge stasjon berører
gårdene Gate, Gon og Eskelund. Siden anlegget
ligger svært nær tunet på Gon, er dette det
viktigste konfliktpunktet her. Tiltaket svekker
sammenhengen mellom gårdsbebyggelsen og et
gammelt gårdslandskap.
Konsekvensen blir liten negativ (–).
Alternativ H3
Driftsbanegård H3 ligger mellom Gipsen,
Bjølsen og Vold. Anlegget vil endre landskapet
gårdene er en del av og svekke sammenhengen
mellom gårdstun og et gammelt kulturlandskap.
Den får også indirekte konsekvenser for miljøet
rundt Rygge kirke. Størst er konflikten med
Gipsen, men siden disse gårdene oppleves i
sammenheng, får tiltaket negative konsekvenser
for et helhetlig miljø øst for Rygge kirke.
Konsekvensen blir middels negativ (– -).
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Naturressurser
Alternativ H1
Alternativet er lagt på dyrket mark. Og gir et
arealbeslag på 38 dekar. Tiltaket vurderes å ha
middels negativ konsekvens (– –).
Alternativ H3
Alternativet er lagt på dyrket mark. Og gir et
arealbeslag på 38 dekar. Tiltaket vurderes å ha
middels negativ konsekvens (– –).
Samlet
Alternativ H1
Alternativet er lagt på dyrket mark like sør for
Rygge stasjon. Utenom arealbeslaget er største
konflikter er knyttet til støy og nærvirkning for
omkringliggende bebyggelse. Tiltaket vurderes
samlet for alle tema å ha liten til middels
negativ konsekvens (-/– –).
Alternativ H3
Største konflikt er knyttet til anleggets synlighet
i det åpne kulturlandskapet. Dette forringer både
landskapsopplevelsen
og
kulturmiljøene.
Alternativet beslaglegger samme areal dyrket
mark som H1. Tiltaket vurderes samlet for alle
tema å ha middels negativ konsekvens (– –).
Tabell 5-4: Oppsummering av ikke-prissatte
konsekvenser for driftsbanegård
TEMA

Landskapsbilde
Nærmiljø og
friluftsliv
Naturmiljø
Kulturmiljø
Naturressurser
Samlet
vurdering
Rangering

ALT. 0

ALTERNATIV
H1

ALTERNATIV
H3

0
1
0
1
0
1
0
1
0
1

– – /– – –
2
–/– –
3
0/–
2
–
2
––
2

–––
3
–
2
–
3
––
3
––
2

0

–/– –

––

1

2

3

ressurser, hvor daglinjealternativet er svakt
bedre. For ikke-prissatte konsekvenser er derfor
Carlbergalternativet
klart
bedre
enn
daglinjealternativet.
I forhold til prissatte konsekvenser har begge
utbyggingsalternativene negativ nytte. Alternativ
0 vil dermed rangeres som det beste alternativet
også for prissatte konsekvenser.
Carlbergalternativet gir større nytte enn
daglinjealternativet, primært på grunn av noe
større kjøretidsreduksjoner som følge av kortere
linje og høyere hastighet. Samtidig krever
Carlbergalternativet mindre investeringer enn
daglinjealternativet. Dette gjør at netto nytte er
mer enn 200 mill kr dårligere for daglinjealternativet. Carlbergalternativet rangeres derfor
som klart best av de to utbyggingsalternativene
for prissatte konsekvenser.
Med negativ nytte for både prissatte og ikkeprissatte konsekvenser vil vurderingen for begge
utbyggingsalternativene være at den samfunnsøkonomiske nytten er negativ. Alternativ 0 er
derfor
det
samfunnsøkonomisk
beste
alternativet. Av de to utbyggingsalternativene er
Carlbergalternativet
rangert
klart
foran
daglinjealternativet.
Tabell 5-5: Sammenstilling av prissatte og ikkeprissatte konsekvenser for nytt dobbeltspor.
TEMA

Netto nytte
prissatte (mill.
2010-kr)
Vurdering ikkeprissatte og
rangering

Samlet analyse

5.3.1

Nytt dobbeltspor

Både daglinjealternativet og Carlbergalternativet
kommer ut på negativ side i forhold til ikkeprissatte konsekvenser. Dette vil si at alternativ 0
vil være det beste for ikke-prissatte
konsekvenser.
Av de to utbyggingsalternativene er Carlbergalternativet rangert bedre enn daglinjealternativet
for alle ikke-prissatte tema unntatt natur-
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DAGLINJE- CARLBERG
ALT.
ALT.

0

-523

-295

Ingen
1

Negativ
–/– –
3

Negativ
–2

ØKONOMISK
VURDERING

0

NEGATIV

NEGATIV

RANGERING

1

3

2

SAMFUNNS-

5.3.2

5.3

ALT. 0

Driftsbanegård

For driftsbanegård er det ikke gjort
virkningsberegninger som synliggjør prissatte
konsekvenser. Det er derfor ikke gjort en
fullstendig samfunnsøkonomisk vurdering.
For de ikke-prissatte konsekvensene kommer
begge alternativene ut på negativ side i forhold
til alternativ 0, siden dette er et nytt tiltak som
gir både inngrep og konflikter. Av de to
alternativene er H1 rangert foran H3 for alle
tema utenom nærmiljø og friluftsliv, hvor
støybelastning for flere boliger i H1 medfører at
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H3 er vurdert som best. For landskapsbilde og
kulturmiljø er H1 vurdert som vesentlig bedre
enn H3. Rangeringen samlet sett er at H1 er
svakt bedre for ikke-prissatte konsekvenser enn
H3.

5.3.3

Usikkerhet og robusthet

Vekting av ikke-prissatte konsekvenser er gjort
av ulike fagfolk ut fra metodens forutsetninger
og eget skjønn. Andre (etater, kommune,
organisasjoner, privatpersoner) vil kunne ha et
annet syn på verdien knyttet til ulike forhold, for
eksempel når det gjelder verneverdien av
Carlbergundergangen eller betydningen av en ny
trase på Dilling. Ulike grupper vil trolig kunne
ende med ulik rangering av alternativene ut fra
sitt ståsted. Uansett vil nok begge alternativene
komme ut med en samlet negativ vurdering av
de ikke-prissatte.
Det er stor usikkerhet knyttet til behov og
mulighet for geotekniske tiltak langs Festestranda for daglinjealternativet. Dette kan
potensielt medføre større inngrep og vesentlig
høyere kostnader og enn det som er forutsatt. I
så fall vil forskjellene mellom Carlbergalternativet og daglinjealternativet bli enda større
både
for
prissatte
og
ikke-prissatte
konsekvenser.
Det er usikkerhet knyttet til beregnet netto nytte,
men den er trolig ikke så stor at man ved endring
av forutsetninger kan komme ut med en lønnsom
vurdering av prosjektet. Usikkerhetene er i
mindre grad knyttet til alternativene, men i størst
grad til ytre forhold som trafikkforutsetninger og
kalkulasjonsrente. Den prissatte rangeringen
mellom alternativene er derfor rimelig robust.
I forhold til driftsbanegård er usikkerhetene først
og fremst knyttet til kapasitetsutnyttelsen ved
driften av anlegget hvordan man løser
støyproblematikken. Blant de aktuelle tiltakene
for å redusere støy er oppføring av et langt
garasjebygg langs sporet, noe som kan ha
negative konsekvenser bl.a. for landskapsbilde.
Redusert støyproblematikk vil imidlertid
ytterligere favorisere alternativ H1 sammenlignet med H3.
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6 Lokal og regional utvikling
6.1

Metode

6.2

Framtidig arealbruk

6.1.1

Avgrensing

6.2.1

Moss havn

De regionale virkningene av dette tiltaket isolert
sett er vurdert som små, og planprogrammet har
derfor fokusert på lokale effekter i forhold til
arealbruk i Moss og Rygge.
Effekten av høyere standard på Østfoldbanen
totalt sett kan være betydelig i et regionalt
perspektiv. Dette er imidlertid ikke gjenstand for
vurdering i denne utredningen, men blir blant
annet
behandlet
i
pågående
konseptvalgutredningen (KVU) for Intercitytilbudet på
Østfoldbanen.

6.1.2 Planprogram
Planprogrammet spesifiserer følgende for temaet
lokal og regional utvikling:
Avgrensing av tema
Under temaet lokal og regional utvikling vil
det synliggjøres hvordan tilgjengelighetsforbedringer eller endrede forutsetninger for
å utnytte arealer kan gi nye muligheter for
befolkning og næringsliv. Målet er å
synliggjøre for beslutningstakere hvilke nye
muligheter som oppstår og hva som kan bli
sannsynlig utvikling som følge av tiltaket.
Utredningsbehov
Særlig relevant for dette prosjektet er
arealutvikling i området Kleberget-Feste ved
eventuelt nedlegging av eksisterende spor og
hvordan et vende- hensettingsanlegg vil
påvirke planlagt arealbruk i Rygge. Likeledes
må frigjøring av areal avsatt til vende- og
hensettingsanlegg ved Moss stasjon vurderes.
Innpassing av strekningen i et
høyhastighetskonsept må også vurderes.

6.1.3

Metodikk

Prosjektets påvirkning på arealbruk er vurdert
med bakgrunn i vedtatte arealplaner og
utviklingsstrategier, sammenholdt med de
konsekvenser som tiltaket medfører.
Forholdet til framtidige høyhastighetskonsepter
er vurdert i forhold til pågående analyser i regi
av Jernbaneverkets Høyhastighetsutredning.
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Eventuell frigjøring av hensettingarealer
Nytt dobbeltspor fra Kleberget og sørover vil i
liten grad påvirke planlagt arealbruk rundt
framtidig Moss stasjon. Arealbruk her vil
behandles i forbindelse med reguleringsplan for
parsellen Sandbukta – Moss.
Eventuell etablering av driftsbanegård i Rygge
vil kunne redusere behovet for hensettingsspor i
Moss. Det er imidlertid ikke avklart om, og
eventuell hvor mye av, de arealene som er
planlagt til hensetting i forbindelse med nye
Moss stasjon kan frigjøres.
Området hvor hensettingssporene i Moss er
planlagt, ligger ut mot havneområdet. Mest
nærliggende bruk av arealene ved en eventuell
frigjøring vil derfor være bruk som havneareal.
Både atkomstforhold og områdets arrondering
tilsier at utnyttelse til andre formål kan være
problematisk i forhold til havnedriften.

Figur 6-1: Utsnitt av kommuneplan for Moss
Forholdet til havnedriften
Nytt spor til havna i både Carlbergalternativet og
daglinjealternativet gir større fleksibilitet og
muligheter i forbindelse med havneanlegget i
Moss.
Moss havn har vurdert mulighetene for lagring
av containere i fjellhall under Kleberget. Begge
alternativer vil vanskeliggjøre atkomst til en slik
fjellhall, da atkomsttunnel i tilfelle må rampes
ned og gå i tunnel under jernbanetunnelen. Dette
innebærer at deler av atkomsttunnelen til et
lageranlegg må ligge under havnivå. Det
vurderes likevel som teknisk mulig å etablere
atkomst til en slik hall. Selve fjellhallen må ligge
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øst for jernbanetunnelen, og det kan bli lengre
avstand og mindre tilgjengelig fjellvolum i
Carlbergalternativet enn i daglinjealternativet.
Det er ikke gjort vurderinger av berggrunnen i
området i forhold til etablering av slik fjellhall.

6.2.2

Festestranda

Dersom Carlbergalternativet bygges, vil dagens
spor fra Kleberget og sørover kunne frigjøres.
Jernbaneverkets forslag er å avsette disse
arealene til grøntstruktur. Kommunene står
imidlertid fritt til å planlegge annen arealbruk på
denne strekningen i sine arealplaner.
Strekningen fra Kleberget og sørover til Feste er
i dag boligområder. Nordre del ligger i Moss, og
søndre del i Rygge kommune. Skråningen ut mot
fjorden er attraktive arealer for boligutvikling, da
den er vestvendt og har flott utsikt, samtidig som
det er kort avstand til Moss sentrum og utbygd
infrastruktur. Pr i dag er bebyggelsen her
primært eneboliger.
Vedtatt utbygging med forholdsvis høy tetthet på
Norrøna og terrasseblokken som nylig er oppført
like inntil sporet viser at området også i dag er
attraktivt og kan utnyttes med langt høyere
tetthet enn i dag dersom dette blir tillatt.
Fjerning av dobbeltsporet gjennom området vil
både frigjøre arealer og redusere dagens
miljøbelastning og barriere mot fjorden. Dette
vil øke områdets attraktivitet vesentlig og kan
være en drivkraft for en tettere boligutvikling.
Grunnforholdene i området er imidlertid svært
dårlige. Utbygging her vil være svært
kostnadskrevende. Ut fra den kunnskapen man
har i dag, er det også en betydelig risiko knyttet
til eventuelle større terrengarbeider her.

Figur 6-2: Utsnitt av gjeldende kommuneplan i
Rygge
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6.2.3

Eksisterende spor sør for Feste

Dersom Carlbergalternativet bygges er det
foreslått at eksisterende spor sør for Feste
tilbakeføres til landbruksformål, med unntak av
strekningen mellom Carlberg og Dilling, hvor
det foreslås gang- og sykkelvei. Denne lenken
vil kunne gi bedre sammenheng i gang- og
sykkelveinettet i distriktet. Hvem som skal ha
utbyggings- og driftsansvar for en gang- og
sykkelvei her må eventuelt avklares, da denne
strekningen ikke ligger inne i noen gjeldende
planer for gang- og sykkelveinettet.

6.3

Arealutvikling i Rygge
(Halmstad)

De to alternativene for driftsbanegård kan ha
ulik påvirkning på arealutviklingen rundt Rygge
stasjon i Halmstad.
I motsetning til alternativ H3, vil en
driftsbanegård sør for Rygge i alternativ H1
muliggjør vending av tog på Rygge. Vending må
da skje på hensettingsområdet, noe som
reduserer kapasiteten på dobbeltsporet. En
fullverdig løsning krever ombygging av Rygge
stasjon til fire spor, og planer for dette foreligger
ikke. Ved en eventuell stasjonsutvidelse vil også
vending kunne skje her uavhengig av
hensettingsanlegg.
En utvidelse av lokaltogpendelen SpikkestadMoss til eventuell ny endestasjon i Rygge ligger
ikke inne i gjeldende planer. Dette er et forhold
som berører flere aktører, og som det ikke
tilligger dette prosjektet å avklare.
Med økt kapasitet på Østfoldbanen er det
imidlertid planlagt en økning av frekvensen på
IC-togene, noe som innebærer et bedret togtilbud
også for Rygge, og gir en bedre betjening av
flyplassen. IC-togene har kortere reisetid til Oslo
enn lokaltogene, og er dermed mer attraktive for
pendling mot arbeidsmarkedet i Oslo.
Selv om alternativ H1 muliggjør vending av
lokaltog i Rygge er det med andre ord usikkert
om dette vil realiseres, og hvilken effekt det vil
ha på utviklingen av Rygge sammenlignet med
gjeldende planer om bedret IC-tilbud. I begge
tilfeller vil togtilbudet bli bedre, og dette kan øke
attraktiviteten av stasjonære arealer i Halmstad,
både i forhold til bosetting og næringsutvikling.
Både alternativ H1 og H3 kan gi støyproblemer
som begrenser arealutnyttelsen i deler av
Halmstad. Støysonene berører en større del av
tettstedet i alternativ H1 enn H3. I alternativ H1
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kan det imidlertid ligge bedre til rette for
næringsbebyggelse som skjerm langs sporet.
Dette krever da i så fall endring av vedtatt
kommuneplan, hvor disse arealene hovedsakelig
er avsatt til boligformål.

6.4

Forholdet til eventuell
høyhastighetsbane

Jernbaneverkets høyhastighetsutredning omfatter
flere ulike handlingsalternativer i tråd med
mandat gitt av Samferdselsdepartementet i
februar 2010:
• A: En videreføring av dagens
jernbanepolitikk.
• B: En mer offensiv videreutvikling av
eksisterende jernbanenett
• C: Høyhastighetskonsepter som delvis
bygger på eksisterende nett
• D: Hovedsakelig separate
høyhastighetslinjer
I handlingsalternativene A og B er det fokus på
utnyttelse av eksisterende nett, og her vil en
eventuell utbygging mellom Kleberget og Såstad
bidra til økt kapasitet og hastighet på
Østfoldbanen.
I handlingsalternativ C vurderes flere ulike
muligheter, og en aktuell løsning er å bygge
videre
på
Intercitystrategien
innenfor
Intercityområdet. Pågående KVU-prosess for
Østfoldbanen trekker opp linjene for dette
arbeidet. I mulighetsstudien for Intercity på
Østfoldbanen fra januar 2011 ses det på nye
linjer fra eksisterende dobbeltspor i Råde og
sørover. Parsellen Sandbukta-Moss-Såstad ligger
inne som en forutsetning, da den inngår i
gjeldende NTP. En utbygging Kleberget-Såstad
kan derfor passe godt inn i et konsept for
høyhastighetsbane i handlingsalternativ C.
I handlingsalternativ D ligger i mandatet at det
skal vurderes et separat høyhastighetsnett.
Hvordan trafikkmønster for lokal- og
regionaltrafikk vil være i et slikt nett er ikke
kjent på nåværende tidspunkt. De strenge
linjeføringskravene til linjer med hastigheter på
300 km/t og over gjør imidlertid at det er
vanskelig å forene slike linjer med dagens
stasjonsmønster. På deler av strekningene er det
derfor sannsynlig at lokal- og Intercitytrafikk må
skje på separat nett. Hvilke linjer som vil
foreslås gjennom Østfold i handlingsalternativ D
er foreløpig ikke konkludert i prosjektet.
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7 Anbefaling
7.1

Måloppnåelse

Innledningsvis i kapittel 1 er det oppsummert
mål for prosjektet. Disse oppsummeres i tabellen
nedenfor med en vurdering av måloppnåelsen.
Måloppnåelse for tiltaket nytt dobbeltspor
Kleberget – Såstad henger nøye sammen med
denne parsellens rolle på Østfoldbanen som
helhet. Målformuleringen for tiltaket er også slik
at det er tiltakets bidrag til forbedringer for
banestrekningen som helhet som er fokusert.
I forhold til de målene som er definert i kapittel
1, gir utbyggingsalternativene vesentlig bedre
måloppnåelse enn 0-alternativet.
Dersom målene om kjøretidsreduksjoner og
rutetilbud på Østfoldbanen skal oppnås, er man
avhengig av å realisere dobbeltspor som gir
nødvendig kapasitet og redusert kjøretid også for
parsellen Kleberget – Såstad. Sikkerhets- og
regularitetsmål kan oppnås også med dagens
spor, gitt en god oppfølging av vedlikehold, men
nytt anlegg vil bedre sikkerheten (nye anlegg har

strengere krav enn eldre anlegg) og dobbeltspor
vil gi økt fleksibilitet som gjør det lettere å få
god regularitet.

7.2

Foreløpig anbefaling

7.2.1

Nytt dobbeltspor

Den samfunnsmessige analysen viser at ingen av
de utredede alternativene for nytt dobbekltspor
Kleberget – Såstad samlet sett er samfunnsøkonomisk lønnsomme investeringer.
Nasjonale og regionale mål om en større andel
gods på jernbane, og reduserte reisetider og økt
rutetilbud
på
intercitystrekningene
i
Østlandsområdet, tilsier likevel at prosjektet bør
gjennomføres.
Siden prosjektet har negativ nytte, bør man
prioritere løsninger som gir minst tap.
Calbergalternativet har lavere investeringskostnader og en bedre samfunnsøkonomisk
lønnsomhet
enn
daglinjealternativet.
Calbergalternativet kommer også bedre ut enn

Tabell 7-1: Vurdering av måloppnåelse for de ulike alternativene for nytt dobbeltspor
MÅL

Kjøretiden Oslo-Fredrikstad skal
reduseres fra dagens 1:05 til 45
minutter
Kjøretiden Oslo-Halden skal
reduseres fra dagens 1:42 til
under 1:10.
Godstogenes framføringstid skal
være under teoretisk kjøretid + 20
%.
Det skal kunne tilbys
halvtimesfrekvens i stive ruter på
mellom Oslo og Fredrikstad i
førsteomgang og deretter til
Halden.
Det etablerte sikkerhetsnivå for
jernbanetransport i Norge skal
opprettholdes. Alle endringer skal
sikre en utvikling i positiv retning.
Målet om oppetid i prosent i:
• 2013 er 99,2 %,
• 2019 er 99,3 %
Mål om regularitet er i:
• 2013 99,0 %
• 2019 99,2 %

ALT. 0

DAGLINJE- CARLBERG- KOMMENTARER
ALT

ALT

Dårlig

God

God

Begge utbyggingsalternativene reduserer
kjøretiden, Carlbergalternativet mer enn
daglinjealternativet, 58 vs 39 sekunder for
tog som har stopp i Moss.

Dårlig

God

God

Som over

Dårlig

God

God

Begge utbyggingsalternativene reduserer
kjøretiden, Carlbergalternativet mer enn
daglinjealternativet, 120 vs 60 sekunder
for tog som uten stopp i Moss.

Dårlig

God

God

Økt kapasitet som følge av dobbeltspor gir
vesentlig bedre måloppnåelse for
utbyggingsalternativene enn 0-alternativet

Tilfredsstillende

God

God

Nytt anlegg som tilfredsstiller de nyeste
kravene, samt etablering av dobbeltspor ,
gir økt sikkerhet

Tilfredsstillende

God

God

Tilfredsstillende

God

God
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Tabell 7-2: Oppsummering av nøkkeltall for de to utbyggingsalternativene for nytt dobbeltspor
PARAMETERE

Lengde
Linjeavkorting
Hastighet
Kjøretidsreduksjon (i forhold til eks. bane)
Uten stopp
Med stopp
Tunnel lengder
Omlegginger av veg og driftsunderganger
Boliger som må innløses
Støyskjermingstiltak
Langs sporet
Lokal skjerming
Grunnforhold
Anleggsgjennomføring
Forventet kostnader 50/50
Kostnadsramme 85/12
Netto nåverdi (NNV)

DAGLINJEALTERNATIVET

CALBERGALTERNATIVET

6,7 km
200 km/t (ca ved Carlberg)

6.1 km
0,6 km
200 km/t (i enden av tunnelen)

ca 60 sek.
39 sek
0,6 km (ett løp to spor)
9 stk.
5

ca 120 sek.
58 sek.
2,3 km (ett løp to spor)
4 stk.
2

ca 2 km tosidig
ca 1 km tosidig
ca 40 eneboliger + 1 b. blokk
ca 20 eneboliger
Særlig utfordrende geotekniske
Sør for tunnelpåhugget ved
forhold pga kvikkleire på
Calberg er det et parti med
Festestranda – tiltak ikke avklart
> 20 m til fjell
Seksjonsvis utbygging pga
Bygges uavhengig av eks. spor
nærføring til eks spor
1853 mill. kr
1653 mill. kr
2206 mill. kr
1976 mill. kr
- 523,3
- 294,7

(mill. i 2010 kr. i 2014)

Netto nytte pr. budsjettkrone

- 0,41

- 0,27

Mulig med etappevis utbygging
av Sandbukta – Moss – Såstad.

Betinger en samtidig utbygging
av Sandbukta - Moss - Såstad.
Dersom det blir etappevis
utbygging må midlertidige
anlegg bygges.

Kalkulasjonsrent 4,5 %

Andre føringer

daglinjealternativet for ikke-prissatte temaer.

at strekningen Kleberget – Såstad bygges ut
med nytt dobbeltspor etter Carlbergalternativet.

Calbergalternativet gir videre vesentlig mindre
driftsforstyrrelser i anleggsperioden da det nye
dobbeltsporet bygges uavhengig av dagens bane.

Det anbefales å gjennomføre strekningen
Sandbukta-Moss-Såstad som ett prosjekt. Dette

Jernbaneverket anbefaler på denne bakgrunn
Tabell 7-3: Oppsummering og anbefaling
ALT. 0

Prissatt netto nytte (mill.
kr, diskontert verdi)
Ikke-prissatte, samlet
vurdering og rangering
Samfunnsøkonomisk
vurdering

DAGLINJE-

CARLBERG

ALT

ALT

0

- 523,3

- 294,7

Ingen
1

Negativ
–/– –
3

Negativ
–2

0

NEGATIV

NEGATIV

FORKLARING /KOMMENTAR

Carlbergalternativet har lavere
investeringskostnader og større nytte enn
daglinjen
Carlbergalternativet er vesentlig bedre enn
daglinjealternativet i forhold til ikke-prissatte
konsekvenser
Med negativ nytte for både prissatte og ikkeprissatte konsekvenser vil vurderingen for
begge utbyggingsalternativene være at den
samfunns¬økonomiske nytten er negativ.

Rangering
1
3
2
Alternativ 0 er det samfunnsøkonomisk beste alternativet. Av de to utbyggings¬alternativene er Carlbergalternativet rangert klart foran daglinjealternativet.
Samlet vurdering av
Dårlig
God
God
måloppnåelse / rangering
Begge utbyggingsalternativene kommer positivt ut på måloppnåelse sammenliknet med alternativ 0.
Carlbergalternativet gir best måloppnåelse grunnet størst kjøretidsreduksjon.
En utbygging av nytt dobbeltspor Kleberget –
Anbefaling
Såstad er nødvendig for å nå målene for
3
2
1
(rangering)
Østfoldbanen som helhet. Løsningen som gir
minst samfunnsøkonomisk tap prioriteres.
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for å redusere miljøkonsekvenser i Moss
sentrum, redusere behov for midlertidige
stasjonsløsninger og unngå en periode med
redusert funksjonalitet på nye Moss stasjon.

7.2.2

Driftsbanegård

For de ikke-prissatte konsekvensene er H1
rangert foran H3 for alle tema utenom nærmiljø
og friluftsliv, hvor støybelastning for flere
boliger i H1 medfører at H3 er vurdert som best.
For landskapsbilde og kulturmiljø er H1 vurdert
som vesentlig bedre enn H3. Rangeringen samlet
sett er at H1 er svakt bedre for ikke-prissatte
konsekvenser enn H3. Begge alternativer har
store utfordringer i forhold til støy.
H3 ligger nærmere Moss stasjon som innebærer
at det blir kortere tomkjøring for tog til/fra
hensettingsområdet. Når det gjelder H1
muliggjør dette å forlenge lokaltogene til Rygge
og vende på hensettingsområdet. Dette
innebærer imidlertid investerringer på Rygge
stasjon. Dette er ikke videre vurdert i
hovedplanen.
Det er plusser og minuser ved begge alternativ,
og forskjellene i konsekvenser er ikke større enn
at forskjellig syn på hvordan man bør vekte de
ulike temaene fort kan medføre ulike
konklusjoner om hvilken løsning som er best.
For Jernbaneverket er begge løsninger
akseptable, og derfor ønsker vi å avvente
tilbakemeldingene fra offentlig ettersyn før vi tar
en endelig beslutning for lokalisering av
driftsbanegården.

Konsekvensutredning Kleberget-Såstad

132

JBV Utbygging, desember 2011

REFERANSELISTE

8 Referanseliste
1.
Jernbaneverket.
Østfoldbanen.
Nytt
dobbeltspor Kleberget-Såstad. Prosjektprogram.
2010.
2. —. Mer på skinner fram mot 2040.
Jernbaneverkets stamnettutredning. 2006.
3. —. Teknisk regelverk JD 530 Overbygning
Prosjektering, inkl. vedlegg. Utgave 2010-07-01.
2010.
4. —. Silingsrapport. Nytt dobbeltspor
Kleberget-Såstad. 2010.
5. St. mld. nr. 29 (1996-1997). Regional
planlegging
og
arealpolitikk.
s.l. :
Miljøverndepartementet.
6. St. mld. nr. 26 (2006-2007). Regjeringens
miljøpolitikk og rikets miljøtilstand. s.l. :
Miljøverndepartementet.
7.
Miljøverndepartementet.
Rikspolitiske
retningslinjer for samordnet areal- og
transportplanlegging. Kgl. res. 20.8.93. . 1993.
8. —. Rikspolitiske retningslinjer for barn og
planlegging. Forskrift av 20.09.1995, nr. 4146. .
1995.
9. —. Retningslinje for behandling av støy i
arealplanlegging
(T-1442).
s.l. :
www.sft.no/stoy, 2005.
10. KLIF. Veileder til støyretningslinjen (TA2115). s.l. : Klima- og forurensningsdirektoratet,
www.klif.no/stoy, 2005.
11. Østfold fylkeskommune. Fylkesplan for
Østfold 2009-2012. Østfold mot 2050. 2009.
12. Statens vegvesen region øst /
Vegdirektoratet. Alléer og trerekker i Østfold.
2009.
13. Multiconsult AS. Kleberget - Såstad
dobbeltspor, Grunnundersøkelser - Datarapport.
Oslo : Multiconsult AS, 2011.
14.
Statens
vegvesen
Vegdirektoratet.
Håndbok 140. Konsekvensanalyser. Veiledning.
2006.
15. Vista Analyse AS. Virkningsanalyse
Kleberget - Såstad, dobbeltspor. s.l. :
Jernbaneverket utbygging, 2011.
16. Gederaas, L., Salvesen, I. og Viken, Å.
(red.). Norsk svarteliste 2007 – Økologiske
risikovurderinger av fremmede arter. s.l. :
Artsdatabanken, 2007.
17. Wergeland Krog, O.M. Biologisk mangfold
i Moss, Rygge og Råde kommuner. s.l. :
Fylkesmannen i Østfold, miljøvernavdelingen,
2007. 3.

Konsekvensutredning Kleberget-Såstad

18. Direktoratet for naturforvaltning.
Naturbase: http://dnweb5.dirnat.no/nbinnsyn/.
2008.
19. Jernbaneverket. Hovedplan SandbuktaMoss/Kleberget. 2008.
20. Rygge kommune. Kulturlandskapet ved
Verne Kloster. Registrering av kvaliteter.
Analyse av mulige trusler. Skissering av aktuelle
tiltak. s.l. : Fylkesmannen i Østfold, August
1996.
21. Moss kommune. Kommunedelplan SENTRUM. Rullering 2006. 2006.
22. Rygge kommune. Arealdel Kommuneplan
2007-2018. 2007.
23. European Committee for Electrotechnical
Standardization. CENELEG EN 50126 Railway
Applications
The
Specification
and
Demonstration of Reliability, Availability,
Maintainability and Saftey (RAMS). 1999.
24. Miljøverndepartementet. Den europeiske
landskapskonvensjonen. 2000.
25. NSB Bane Region Øst. Dobbeltspor Moss
stasjon-Dilling/Såstad (Rygge), utkast til
konsekvensutredning. Juli 1993.
26. NSB Bane Region øst. Dobbeltspor
Sandbukta-Moss stasjon, konsekvensutredning
fase II. 1993.
27. Fylkesmannen i Østfold. Forslag til
opprettelse
av
Værne
Kloster
landskapsvernområde i Rygge kommune.
Høringsdokument 2010. 2007/3280, 2010.
28.
Jernbaneverket.
Jernbaneverkets
metodehåndbok, JD 205. Samfunnsøkonomiske
analyser for jernbanen. Versjon 2.0. 2006.
29.
Moss
kommune.
Samordnet
reguleringsplan for vei, bane og havn i Moss.
1999.
30. Miljøverndepartementet. Rikspolitiske
retningslinjer for planlegging i kyst- og
sjøområder i Oslofjordregionen. Rundskriv T4/93. 1993.
31.
Jernbaneverket.
Retningslinjer
for
hovedplanlegging JD 202.
32.
Miljøverndepartementet.
Planog
bygningsloven. LOV-2008-06-27-71.
33. Kålås, J.A., Viken, Å. og Bakken, T.
(red.). Norsk Rødliste 2006–2006 Norwegian
Red List. Artsdatabanken, Norway. s.l. :
Direktoratet for naturforvaltning, 2006., 2006.
34. Direktoratet for naturforvaltning.
Forskrift om fredning av edellauvskogreservat,

133

JBV Utbygging, desember 2011

REFERANSELISTE

Bogslunden, Rygge kommune, Østfold. For
1973-11-02 nr 03: . 1973.
35.
Puschmann,
Oscar.
Nasjonalt
referansesystem for landskap - Beskrivelse av
Norges 45 landskapsregioner. Rapport 10/2005.
s.l. : NIJOS/Skog og landskap, 2005.
36. Samferdselsdepartementet. St. mld. nr. 16
(2008-2009). Nasjonal transportplan 2010-2019.
2009.
37.
Miljøverndepartementet
og
Samferdselsdepartementet. Retningslinjer for
planlegging av riks- og fylkesveger etter plan og
bygningsloven (T-1057). 1994.
38. NIJOS/Skog og landskap. Nasjonalt
referansesystem for landskap - Beskrivelse av
Norges 45 landskapsregioner. Rapport 10/2005.
2005.
39. Norges vassdrags- og energidirektorat.
Retningslinjer for arealbruk og sikring i
flomutsatte områder. 1999.
40. Miljøverndepartementet. Forskrift om
konsekvensutredninger.Forskrift
nr.
275,
1.4.2005. 2005.
41. Multiconsult AS. Dobbeltspor Kleberget
Såstad. Silingsrapport. s.l. : Jernbaneverket
Utbygging, 2011.
42. Statistisk sentralbyrå. Folke- og
boligtellingen 2001: Kommunehefte for Rygge.
43. —. Folke- og boligtellingen 2001:
Kommunehefte for Moss.
44. Moss kommune. Kyststien. Moss kommune.
[Internett]
[Sitert:
20
05
2011.]
http://www.moss.kommune.no/artikkel.aspx?MI
d1=3607&AId=1573&Back=1.
45. Statens vegvesen, Moss kommune og
Rygge kommune. Hovednett for sykkeltrafikk i
Moss/Rygge. Høringsutkast. April 2011.
46. Jernbaneverket Utbygging. Notat vedr.
Tekniske spesifikasjoner for tunnel. Hovedplan
nytt dobbeltspor Kleberget-Såstad. 21.01.2011.
47. Miljøverndepartementet. Forskrift om
begrensning
av
forurensning
(forurensningsforskriften). FOR 2004-06-01 nr
931. 2004.
48. Norges geologiske undersøkelser. Nasjonal
grunnvannsdatabase
Granada.
s.l. :
http://www.ngu.no/kart/granada/, 2008.
49. Universitetet i Oslo. Mosedatabasen. s.l. :
http://www.nhm.uio.no/botanisk/mose, 2007.
50. St. mld. nr. 16 (2008-2009). Nasjonal
Transportplan. s.l. : Samferdselsdepartementet.
51. Miljøverndepartementet. Rundskriv T-2/98
B: Nasjonale mål og interesser i fylkes- og
kommuneplanleggingen.
s.l. :
Miljøverndepartementet, 1998.

Konsekvensutredning Kleberget-Såstad

52.
Riksantikvaren.
Askeladden.
Riksantikvarens kulturminnebase. [Internett]
http://askeladden.ra.no.
53. Halvorsen, R. og Grøstad, T. Er
strandkarse Lepidium latifolium L. ei
ballastplante i Norge? Tre nye funn av
strandkarse i Vestfold og Østfold. Blyttia. 56,
1998.
54. Multiconsult. IUP-00_A-02538, ROSanalyse dobbeltspor Kleberget - Såstad. 2011.

134

JBV Utbygging, desember 2011

