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SAMMENDRAG

InterCity er betegnelsen på Bane NORs utbyggingsprosjekt for nye dobbeltspor mellom Oslo og
henholdsvis Lillehammer, Skien og Halden samt Hønefoss. Bygging av nytt dobbeltspor sør for
Haug og gjennom Fredrikstad og Sarpsborg skal starte før 2024 og ferdigstilles i 2029 [2].
Hensikten med denne rapporten er å vurdere ulike stasjonsvarianter for de aktuelle
traséalternativene mellom Haug og Seut, grovsile og anbefale videreføring av én stasjonsvariant
for hvert enkelt traséalternativ til teknisk hovedplan og konsekvensutredning.
Teknisk regelverk [8], konseptdokumentet for IC-strekningene [9], Teknisk Designbasis [10],
Strategisk rammeverk for stoppesteder [11], Planforutsetninger for strekningen Moss-Halden,
konkretisering av Jernbaneverkets parkeringsstrategi [12] er de mest sentrale, jernbanefaglige
føringene for planlegging av ny Råde stasjon. Råde stasjon er en typisk tospors undervegsstasjon
med kun ordinær passasjerutveksling for IC-tog mellom Oslo og Halden. Stasjonen etablereres
med sideplattform til begge spor.
Generelt er utviklings-/optimaliseringsarbeidet i hovedsak gjennomført og vurdert med
utgangspunkt i kriteriene som ble brukt i forstudien [13],[14]. Dette er: kostnader,
gjennomførbarhet, knutepunkt, ikke-prissatte konsekvenser og sikkerhet/RAMS. De tre første er
prioriterte kriterier og vektes likeverdig. Kriteriene ikke-prissatte konsekvenser og sikkerhet
(RAMS) inngår i totalvurderingen, men vektlegges kun dersom konsekvensene for disse kriteriene i
vesentlig grad vil kunne påvirke gjennomføringen av tiltaket.
Det har blitt gjennomført en prosjektintern arbeidsprosess med fokus på utarbeidelse av
fagmodeller, arbeidsmøter med prosjekteier, vurdering av konsekvens, tverrfaglig kontroll, låsing
av trasé og stasjonslokalisering samt kostnadsberegning. Parallelt med dette er det gjennomført
dialogmøter med Råde kommune, Østfold fylkeskommune, Østfold kollektivtrafikk og Statens
vegvesen.
Det er i forslag til planprogram [17] angitt at det skal utredes 3 korridorer, henholdsvis korridor øst,
korridor midt og korridor vest mellom Karlshus i Råde kommune og Ørmen i Fredrikstad kommune.
Traséalternativene med tilhørende mulighetsrom for stasjonslokalisering i Råde kommune, er
eksempler på en foreløpig plassering av stasjon og nytt dobbeltspor.
Det er vurdert to foreløpige stasjonslokaliseringer innenfor mulighetsrommet for hver av de tre
traséene. Disse plasseringene er gitt ut i fra en vurdering som omhandler avstander til Karlshus,
tilkobling og mulighet for å etablere best mulige adkomster for gang/sykkel, bil og kollektivtrafikk fra
hovedveier og tettsted. Det er forsøkt å finne plasseringer med en terrengsituasjon som legger til
rette for en effektiv godt tilgjengelig og velfungerende stasjon. Stasjonsvarianter for de tre ulike
traséalternativene:
•
•
•

Alternativ 6a: Stasjonsvariant 6a nord og 6a sør (tidligere 1 nord og 1 sør)
Alternativ 5a: Stasjonsvariant 5a nord og 5a sør
Alternativ 5b: Stasjonsvariant 5b nord og 5b sør

Stasjonsvariant 6a nord begynner ved ca. km 76,0, og avsluttes ved ca. km 76,3 og ligger i
skråningen fra Karlshus langs dagens fv. 353 (Tesalaveien). Stasjonsvariant 6a sør begynner ved
ca. km 76,7, og avsluttes ved ca. km 77,1 og ligger i skråningen mot Strømnesåsen mellom fv. 354
(Tombveien) og rv. 110.
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Stasjonsvariant 5a nord begynner ved ca. km 75,0, avsluttes ved ca. km 75,3 og ligger nordvest for
åsen ved Kjellerød gård og sørvest for fv. 353 (Tesalaveien). Stasjonsvariant 5a sør begynner ved
ca. km 75,9, avsluttes ved ca. km 76,2 og ligger mellom åsen ved Kjellerød gård og åsen ved
Arneberg gård vest for fv. 354 (Tombveien).
Stasjonsvariant 5b nord begynner ved ca. km 75,0 avsluttes ved ca. km 75,4 og ligger nordvest for
åsen ved Kjellerød gård og sørvest for fv. 353 (Tesalaveien). Stasjonsvariant 5b sør begynner ved
ca. km 75,9 avsluttes ved ca. km 76,3 og ligger mellom åsen ved Kjellerød gård og åsen ved
Arneberg gård vest for fv. 354 (Tombveien).

Figur 1: Traséalternativer, mulighetsrom og foreløpige stasjonslokaliseringer
Analyse av stasjonsvariant 6a nord og stasjonsvariant 6a sør mot de nevnte kriterier (prioriterte
kriterier: kostnader, gjennomførbarhet, knutepunkt og supplerende kriterier: ikke-prissatte
konsekvenser og sikkerhet/RAMS) viser at stasjonsvariant 6a sør er vurdert bedre enn
stasjonsvariant 6a nord når det gjelder kostnader og gjennomførbarhet. Kostnaden for
stasjonsvariant 6a nord er grovt anslått til ca.125 millioner kroner høyere enn stasjonsvariant 6a
sør (usikkerhet fra 70 mill.kr. høyere til 180 mill.kr. høyere). For gjennomførbarhet får
stasjonsvariant 6a nord en noe dårligere vurdering, som følge av geotekniske tiltak og utfordrende
situasjon med kompleks gjennomføring ved flytting av fv. 353 (Tesalaveien). Stasjonsvariant 6a
nord ligger nær Karlshus og legger godt til rette for tettsteds-/stedsutvikling. For kriteriet knutepunkt
vurderes stasjonsvariant 6a nord bedre enn stasjonsvariant 6a sør. For det supplerende kriterie
ikke-prissatte konsekvenser, har stasjonsvariant 6a sør et større beslag av dyrka jord. I tillegg til
direkte beslag vil begge stasjonsvarianter kunne medføre økt utbyggingspress på dyrka mark i
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tilstøtende områder. For kriteriet sikkerhet (RAMS) er det ikke vesentlige forskjeller mellom
variantene. På bakgrunn av analysen anbefales stasjonsvariant 6a sør lagt til grunn for arbeid med
teknisk hovedplan og kommunedelplan med konsekvensutredning.
Analyse av stasjonsvariant 5a nord og stasjonsvariant 5a sør mot de nevnte kriterier (prioriterte
kriterier: kostnader, gjennomførbarhet, knutepunkt og supplerende kriterier: ikke-prissatte
konsekvenser og sikkerhet/RAMS) viser at stasjonsvariant 5a nord har en lavere kostnad enn sør.
Kostnaden for stasjonsvariant 5a nord er grovt anslått til ca. 25 millioner kroner lavere enn
stasjonsvariant 5a sør (usikkerhet fra 65 mill.kr. lavere til 15 mill.kr. høyere). Det er spesielt
plattform delvis på bru og vei-/bruadkomst (sør) som bidrar til dette. For gjennomførbarhet får
stasjonsvariant 5a nord en noe dårligere vurdering, den kommer bedre ut på SHA, men har noe
mer komplekse og omfattende geotekniske tiltak som følge av større dybde til berg.
Stasjonsvariant 5a nord ligger langt fra Karlshus og legger i liten grad til rette for tettsteds/stedsutvikling, mens stasjonsvariant 5a sør har nærhet til et stort boligområde under utvikling og
ligger i aksen mellom de to største tettstedene i Råde kommune. Dette gjør at stasjonsvariant 5a
nord vurderes som noe dårligere enn sør for knutepunkt-kriteriet. Stasjonsvariant 5a sør anses
som beste variant for to av de tre prioriterte kriteriene for lokalisering av stasjon. For de
supplerende kriteriene ikke-prissatte konsekvenser og sikkerhet/RAMS vurderes det at
stasjonsvariant 5a sør blant annet vil ha større visuell påvirkning og det er noe større beslag av
dyrka jord, men det er overordnet sett relativt små forskjeller mellom variantene. Også for RAMS er
det små forskjeller mellom variantene. På bakgrunn av analysen anbefales stasjonsvariant 5a sør
lagt til grunn for arbeid med teknisk hovedplan og kommunedelplan med konsekvensutredning.
Analyse av stasjonsvariant 5b nord og stasjonsvariant 5b sør mot de nevnte kriterier (prioriterte
kriterier: kostnader, gjennomførbarhet, knutepunkt og de supplerende kriterier: ikke-prissatte
konsekvenser og sikkerhet/RAMS), viser at stasjonsvariant 5b nord har en noe høyere kostnad
enn sør. Kostnaden for stasjonsvariant 5b nord er grovt anslått til ca. 20 millioner kroner høyere
enn stasjonsvariant 5b sør (usikkerhet fra 10 mill. kr. lavere til 50 mill.kr. høyere). Det er spesielt
grunnstabilisering og fylling (sør) og oppdriftsforankring av kulvert (nord) som bidrar til dette. For
gjennomførbarhet får stasjonsvariant 5b nord en noe dårligere vurdering, som følge av mer
komplekse og omfattende geotekniske tiltak. Stasjonsvariant 5b nord ligger langt fra Karlshus og
legger i liten grad til rette for tettsteds-/stedsutvikling, mens stasjonsvariant 5b sør har nærhet til et
stort boligområde under utvikling og ligger i aksen mellom de to største tettstedene i Råde
kommune. Dette gjør at stasjonsvariant 5b nord vurderes som noe dårligere enn sør for
knutepunkt-kriteriet. Stasjonsvariant 5b sør anses som beste variant for to av de tre prioriterte
kriteriene for lokalisering av stasjon. For de supplerende kriteriene ikke-prissatte konsekvenser og
sikkerhet/RAMS vurderes det at stasjonsvariant 5b sør blant annet vil ha større visuell påvirkning
og større påvirkning på naturverdier, men det er overordnet sett relativt små forskjeller mellom
variantene. Også for RAMS er det små forskjeller mellom variantene. På bakgrunn av analysen
anbefales stasjonsvariant 5b sør lagt til grunn for arbeid med teknisk hovedplan og
kommunedelplan med konsekvensutredning.
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2

BAKGRUNN OG HENSIKT

2.1

Bakgrunn

InterCity er betegnelsen på Bane NORs utbyggingsprosjekt for nytt dobbeltspor mellom Oslo og
henholdsvis Lillehammer, Skien og Halden samt Hønefoss. Deler av disse strekningene er allerede
bygget ut. I henhold til handlingsprogram for jernbanesektoren 2018-2029 skal nytt dobbeltspor
som muliggjør kortere reisetid og to tog i timen mellom Oslo, Fredrikstad og Sarpsborg, være
etablert innen 2029 [2].
Bane NOR har igangsatt planarbeid for dobbeltspor på InterCity-strekningen Haug i Råde til Seut i
Fredrikstad. Prosjektet er forankret i Nasjonal transportplan (NTP) 2014–2023 [1],
Jernbanedirektorarets handlingsprogram for jernbanesektoren [2] og konseptvalgutredningen for
InterCity-strekningene [6].
Konseptvalgutredning (KVU) for IC-strekningen Oslo-Halden [6] forelå i 2012 og anbefalte
stasjoner i byene Moss, Fredrikstad, Sarpsborg og Halden. Jernbaneverket (nå Bane NOR) startet
i 2015 arbeid med planlegging av nytt dobbeltspor mellom Haug i Råde og Seut i Fredrikstad
kommune. Som en forberedelse til det formelle plan- og utredningsarbeidet etter plan- og
bygningsloven utarbeidet Jernbaneverket i 2015/2016 en forstudie [13],[14]. Hensikten med
forstudien var å kvalitetssikre og optimalisere KVU-korridoren samt vurdere behov og mulighet for
koordinering mot interessenter og andre pågående planprosesser. I tillegg ble det lagt vekt på å
identifisere spesielle utfordringer og viktige fokusområder for det videre planleggingsarbeidet.
Forstudien konkluderte med én anbefalt korridor. På delparsell Haug-Skinnerflo var anbefalingen
alternativ 6a, mens på delparsell Skinnerflo-Seut var anbefalingen alternativ 2a.
Jernbaneverket (nå Bane NOR) varslet i november 2016 oppstart av planarbeid og offentlig
ettersyn av forslag til planprogram for reguleringsplan for nytt dobbeltspor mellom Haug i Råde og
Seut i Fredrikstad. Planprogrammet ble fastsatt ved politisk vedtak i Bystyret i Fredrikstad
kommune 4. mai 2017 og Kommunestyret i Råde kommune 11. mai 2017.
I etterkant av utarbeidelse av forstudien og fastsettelse av planprogram er det innhentet mer
detaljert kunnskap om planområdet gjennom blant annet grunnundersøkelser og analyser. Den
nye kunnskapen avdekker større usikkerhet til kostnader, gjennomføring og framdrift enn tidligere
antatt. Resultatet er at kostnadsestimatet for det anbefalte alternativet har økt. En stor del av
økningen skyldes større behov for geotekniske stabiliserings- og sikringstiltak. Det er tydelig
signalisert gjennom jernbanereformen at Bane NORs målsetting også skal være å få «mer
jernbane for pengene».
Med bakgrunn i dette besluttet Bane NOR sommeren 2018 å undersøke om det i andre områder vil
være mulig å finne traséer med potensiale for bedre byggeforhold, som kan redusere kostnader og
usikkerhet. Utfallet av dette ble at Bane NOR avsluttet det pågående planarbeidet for
reguleringsplan med konsekvensutredning mellom Haug i Råde kommune og Seut i Fredrikstad
kommune og startet opp planarbeid for kommunedelplan for nytt dobbeltspor på strekningen.
Varsling av oppstart og offentlig ettersyn av forslag til planprogram for kommunedelplan med
konsekvensutredning [17] ble gjennomført i november 2018.

2.2

Hensikt

Plan- og utredningsarbeidet for nytt dobbeltspor mellom Haug og Seut har til hensikt å avklare
korridorvalg og båndlegge nødvendig areal for det nye dobbeltsporet mellom Haug i Råde
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kommune og Seut i Fredrikstad kommune. I dette ligger også å fastlegge beliggenhet av Råde
stasjon og båndlegge arealer for bygging av stasjonen med tilhørende stasjonsområde.
Hensikten med denne rapporten er å vurdere ulike stasjonsvarianter for de aktuelle
traséalternativene mellom Haug og Seut, grovsile og anbefale videreføring av én stasjonsvariant
per traséalternativ til det videre arbeidet med teknisk hovedplan og konsekvensutredning. Valg av
korridor for dobbeltsporet gjøres igjennom en kommunal behandling på et senere tidspunkt.
Utgangspunktet for disse vurderingene er mulighetsrommet for stasjonslokalisering for aktuelle
traséalternativ som er definert i forslag til planprogram for kommunedelplan og vist i figur 2.

Figur 2: Mulighetsrom for aktuelle traséalternativ

2.3

Detaljnivå og videre optimalisering

Detaljnivået vist i illustrasjonene i denne rapporten kan gi et inntrykk av at lokalisering av
dobbeltspor, stasjonsområde, atkomstveier til stasjoner og andre tiltak i tilknytning til det nye
dobbeltsporet og nye Råde stasjon er detaljert avklart. Det er ikke riktig. Illustrasjonene i denne
rapporten viser mulige løsninger, ikke endelige og avklarte løsninger.
Som beskrevet i kapittel 2.2 er hensikten med arbeidet med kommunedelplan med
konsekvensutredning og teknisk hovedplan å fastlegge lokaliseringen av Råde stasjon og
båndlegge arealer for bygging av stasjonen med tilhørende stasjonsområde. På bakgrunn av
korridorvalget og stasjonslokaliseringen som avklares i kommunedelplan med
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konsekvensutredning og teknisk hovedplan, vil både lokalisering og utforming av nytt dobbeltspor
og nye Råde stasjon optimaliseres videre i reguleringsplanfasen. Optimaliseringen vil skje innenfor
rammene gitt i kommunedelplanen. Gjennom optimaliseringen vil de mulige tekniske løsningene
som er illustrert i denne rapporten kunne endres. Etter vedtak av reguleringsplan vil både
lokalisering og utforming av nytt dobbeltspor og nye Råde stasjon optimaliseres videre.
Optimaliseringen vil skje innenfor rammene gitt i reguleringsplanen.

2.4

Tidligere planer og utredninger

På 1990-tallet ble det utarbeidet tekniske planer og kommunedelplaner med konsekvensutredning
for nytt dobbeltspor på strekningen Haug – Seut [3],[4],[5]. Jernbaneverket gjennomførte i 20112012 en konseptvalgutredning (KVU) [6] for InterCity-området. Konseptene ble da vurdert opp mot
pålitelig togtilbud, kort reisetid, høy kapasitet og frekvens. Konseptet sier følgende om
stasjonslokaliseringer:
•
•
•

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

Som en del av Konseptvalgutredningen ble det utarbeidet en egen rapport knyttet til stasjons- og
knutepunktutvikling [7]. Hensikten med rapporten var å gi et grunnlag for alternativanalysen. Det
konkluderes med at en flytting av Råde stasjon vil kunne legge bedre til rette for en
knutepunktutvikling i Karlshus, men tilgjengeligheten til dette forutsetter en langt bedre
tilrettelegging for syklister og fotgjengere enn i dagens situasjon. Videre understrekes det at
eksisterende Råde stasjon er benyttet som innfartsparkering i dag og at det bør tas høyde for dette
ved dimensjonering av parkeringsarealer ved ny stasjon. I etterkant av denne vurderingen er det
foretatt en betydelig oppgradering av eksisterende Råde stasjon.
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3

RAMMER OG FØRINGER

3.1

Jernbane

Teknisk regelverk [8], konseptdokumentet for IC-strekningene [9], Teknisk Designbasis [10],
Strategisk rammeverk for stoppesteder [11], Planforutsetninger for strekningen Moss-Halden,
konkretisering av Jernbaneverkets parkeringsstrategi [12] er de mest sentrale, jernbanefaglige
føringene for planlegging av ny Råde stasjon. Mål og krav fra konseptvalgutredningen for InterCitystrekningen Oslo–Halden (KVU) [6] er videreført for parsell Haug–Seut.
Samfunnsmålet gjelder for hele InterCity-prosjektet, angir den virkningen investeringstiltaket skal gi
samfunnet og er: InterCity-korridorene skal ha et miljøvennlig transportsystem av høy kvalitet som
knytter bo- og arbeidsområdene godt sammen. Samfunnsmålets ambisjoner uttrykkes gjennom
effektmål. Effektmålene beskriver hvilke effekter tiltaket skal gi brukerne av transportsystemet og
er knyttet til «Pålitelig togtilbud uten forsinkelser», «Kort reisetid mellom byer/tettsteder og med
kort overgangstid mellom transportmidler i sentralt lokaliserte trafikknutepunkt», «Miljøvennlig
transportsystem», «Regionforstørrelse og byutvikling», «Trafikksikkert transportsystem» og
«Arealinngrep». For detaljer om rammer og føringer for planleggingsarbeidet vises det til forslag til
planprogram for kommunedelplan med konsekvensutredning [17] og de respektive dokumentene.
Råde stasjon er en typisk underveisstasjon med kun ordinær passasjerutveksling for IC-tog mellom
Oslo og Halden, samt passering av fjerntog og godstog. Råde stasjon etableres med plattform til
begge hovedspor. Figur 3 viser anbefalt skjematisk sporplan for stasjonen.

Figur 3: Anbefalt skjematisk sporplan Østfoldbanen I2031IC-1. Hentet fra konseptdokumentet [9].
Bane NORs parkeringsstrategi [12] gir føringer for videre planlegging av knutepunktene Moss,
Råde, Fredrikstad, Sarpsborg og Halden. For Råde gis det følgende føringer:
Fram mot 2024
• Innføre oblatordning i Råde.
• Innføre tekniske løsninger som gir bedre informasjon til de reisende og utnytter kapasitet på
flere parkeringsplasser.
Fra 2024
• Vurdere økt parkeringskapasitet i Råde.
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Overordnede arealplaner

I kommuneplanens arealdel for Råde kommune (2011-2022) [18] er nytt dobbeltspor vist som en
gjennomgående senterlinje, se figur 4. Ellers er det meste av planområdet for nytt dobbeltspor
mellom Haug og Skinnerflo avsatt til landbruks-, natur- og friluftsformål (LNF-områder). Unntaket er
områdene i Karlshus og på Strømnesåsen, som er avsatt til byggeformål.

Figur 4: Utsnitt av kommuneplanens arealdel for Råde kommune (rade.kommune.no, 17.10.2018)
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Kommunedelplan for Karlshus (2005-2017) [19] legger til grunn en utviklingsstrategi der sentrum
utvikles i retning sør mot framtidig nytt stasjonsområde og nye store boligområder i Strømnesåsen.
Stensrød-området (markert med mørkegul farge vest for eksisterende bebyggelse i Karlshus på
plankartet) er vist som framtidig utviklingsområde for boliger, se figur 5. Kommunedelplanen viser
trasé for nytt dobbeltspor med ny Råde stasjon (grå farge samt markering med "J"), basert på
godkjent kommunedelplan fra 1996 [5]. Det er også vist mulig trasé for omlegging av rv. 110. Råde
kommune har igangsatt arbeid med revidering av kommuneplanens arealdel.

Figur 5: Utsnitt av kommunedelplan for Karlshus (rade.kommune.no, 17.10.2018)
Råde kommune har igangsatt arbeid med revidering av kommunedelplan for Karlshus. Kommunen
og Bane NOR har et ønske om at planen også skal omfatte det nye dobbeltsporet med tilknyttet
infrastruktur som stasjonsanlegg, innfarts-/pendlerparkering og nye adkomster for gående,
syklende og kjørende, slik at jernbaneutbyggingen er avklart på et overordnet nivå. Videre
prosjekterings- og planleggingsarbeid vil koordineres mot igangsatt arbeid med kommunedelplan
for Karlshus.
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4

METODE

4.1

Utviklings- og vurderingsmetodikk

Generelt er utviklings-/optimaliseringsarbeidet i hovedsak gjennomført og vurdert med
utgangspunkt i kriteriene som ble brukt i forstudien [13],[14]. Kriteriene som ble brukt i forstudien
var:
•
•
•
•
•
•
•

Kjøretid
Kostnader
Kapasitet/funksjonalitet
Gjennomførbarhet
Stasjonslokalisering (tilgjengelighet, arealutvikling)
Ikke-prissatte konsekvenser (miljøtemaene landskapsbilde, friluftsliv, by- og bygdeliv,
naturmangfold, kulturarv og naturressurser)
Sikkerhet/RAMS (Reliability, Availability, Maintainability and Safety - pålitelighet,
tilgjengelighet, vedlikeholdbarhet og sikkerhet)

Kriteriet «kapasitet/funksjonalitet», som ble brukt i forstudien, er endret til «funksjonalitet og
sporgeometri» i utviklings-/optimaliseringsarbeidet. Kapasitet/funksjonalitet var godt egnet for
vurdering av overordnede løsninger i forstudien, mens funksjonalitet og sporgeometri er mer
tilpasset detaljnivået for teknisk hovedplan. Kriteriet stasjonslokalisering er endret til knutepunkt,
men innholdet i kriteriet er fortsatt det samme som tidligere, jf. kapittel 4.2.5. Endringen skyldes at
denne rapporten samlet sett omhandler stasjonslokalisering, noe som gjør det misvisende å kalle
ett av flere kriterier for stasjonslokalisering når alle kriteriene på en eller annen måte omhandler
stasjonslokalisering. Utviklings-/optimaliseringsarbeidet beskrives tekstlig.

4.2

Nærmere om utviklings- og vurderingskriterier

4.2.1

Kjøretid

Kriteriet kjøretid er ikke benyttet i denne rapporten, da det ikke er relevant for anbefaling av
stasjonslokalisering.
4.2.2

Kostnader

Det er estimert kostnadsforskjeller mellom stasjonsvariant nord og sør for alle
alternativer. Metoden som er lagt til grunn er estimering av «deltakostnader», som omfatter
beregning av relativ kostnadsforskjell med utgangspunkt i én stasjonsvariant. Beregningene
baseres på prosjektkostnad, ref. Bane NORs mal for kostnadsestimering, JBV STY- 600500 [27].
Kostnadselementer og mengder er identifisert og estimert gjennom innspill fra disiplinledere fra
fagene spor, geoteknikk, berg, anleggsgjennomføring, konstruksjon og vei. Enhetspriser lagt til
grunn er interne erfaringstall. Underlaget for kostnadselementer fra modellen er vurdert detaljert og
justert til relevante enhetspriser for teknisk løsning. 15 % påslag på grunnkalkyle for uspesifiserte
kostnader er lagt til grunn.
I henhold til Bane NORs byggeklossmodell er i tillegg følgende påslag lagt til grunn: rigg og drift
estimert til 25 %, felles byggherrekostnader (administrasjon, byggeledelse) estimert til 18 % av
produksjons- og felles entreprisekostnader samt planlegging og prosjektering estimert til 12 % av
produksjons- og felles entreprisekostnader. Usikkerhetspåslag og MVA er ikke beregnet. Prisnivå
er Q4-18.
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Usikkerhetsmargin er vurdert til +/– 30 %. Dette er noe lavere enn forstudien da usikkerheten var
+/-40%. Årsaken til at usikkerheten i tallene er vurdert noe lavere nå, er at det er sett mer detaljert
på de spesifikke løsningene som er vurdert. Den største usikkerheten ligger i omfang av
geotekniske tiltak på grunn av vanskelige grunnforhold, anleggsgjennomføring og omfang av
nødvendige vei-, gang- og sykkelveitiltak.
4.2.3

Funksjonalitet/sporgeometri

Kriteriet funksjonalitet/sporgeometri er ikke benyttet i denne rapporten, da det kun er relevant for
vurdering av dobbeltsporet, ikke for anbefaling av stasjonslokalisering.
4.2.4

Gjennomførbarhet

Gjennomførbarhet er delt i teknisk gjennomførbarhet og planmessig gjennomførbarhet. I begrepet
teknisk gjennomførbarhet vurderes følgende forhold:
•
•
•
•
•
•

Dårlige grunnforhold. Kan medføre lang byggeperiode og/eller togstans på dagens spor i
lengre perioder.
Nærhet til dagens bane i drift. Kan gi kostnadsøkning, forlenget byggeperiode, planlagte og
ikke-planlagte forstyrrelser for togdriften.
Mulighet for å opprettholde drift på eksisterende bane i byggeperioden.
Nærhet til bilveier med stor trafikk. Kan gi forlenget byggeperiode.
Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) (gjennomført en grov SHA-risikovurdering av
stasjonsvariantene i et tverrfaglig møte).
Stor teknisk risiko (utfordrende geologiske forhold, infrastruktur i bakken, flomutsatte
områder).

Forutsetningen er at traséen skal være teknisk gjennomførbar. Planmessig gjennomførbarhet har
tidligere vært en del av kriteriet [13], men er nå utelatt for å rendyrke det tekniske aspektet.
4.2.5

Knutepunkt

I kriteriet ligger underkriteriene tilgjengelighet og arealutvikling. Underkriteriene omfatter følgende:
Tilgjengelighet
• Tilgjengelighet til plattform.
• Gangavstand til stasjon fra Karlshus.
• Sykkelavstand til stasjon fra Karlshus.
• Tilgjengelighet for bil og buss, inkludert tilknytning til hovedvei.
Arealutvikling
• Muligheten til å utvikle en moderne stasjon med effektivt bytte mellom ulike reisemidler.
• Hvordan stasjonsvarianten legger til rette for langsiktig tettsteds-/stedsutvikling.
•

4.2.6

Ikke-prissatte konsekvenser

Det er foretatt egne vurderinger for de ikke-prissatte miljøtemaene landskapsbilde, friluftsliv, by- og
bygdeliv, naturmangfold, kulturarv og naturressurser. Metoden som er benyttet er forenklet
konsekvensanalyse basert på Statens vegvesens Håndbok V712 [21]. Arbeidet er basert på
tilgjengelig informasjon, feltundersøkelser for naturmangfold og befaringer.
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Sikkerhet/RAMS

Stasjonsvariantene er hovedsakelig vurdert opp mot hverandre på bakgrunn av plassering i
terrenget og tilkomst til plattformer. Vurderingen er kun utført overordnet som en
skrivebordsøvelse.
4.2.8

Evaluering

Kriteriene kostnader, gjennomførbarhet og knutepunkt er prioritert og vektes likeverdig. Kriteriene
ikke-prissatte konsekvenser og sikkerhet (RAMS) inngår i totalvurderingen, men vektlegges kun
dersom konsekvensene for disse kriteriene i vesentlig grad vil kunne påvirke gjennomføringen av
tiltaket. Kriteriene kjøretid og kapasitet/funksjonalitet er ikke benyttet i denne rapporten, da de er
knyttet til dobbeltsporet, ikke stasjonslokalisering.
Evaluering av de ulike kriteriene gjøres tekstlig. I tillegg til den tekstlige analysen, gjøres en
innbyrdes vurdering av stasjonsvariantene opp mot hverandre. En av stasjonsvariantene for et gitt
alternativ er referansealternativ og gitt en konsekvens. Skala for konsekvens er tredelt fra
«dårligere» (-) til «bedre» (+) vurdert opp mot referansealternativet, som er prinsippet som ble
midlertidig låst i forstudien. «Ubetydelig» (0) betyr at helhetsinntrykket av konsekvensen ikke kan
skilles fra sammenligningsgrunnlaget eller at det internt for vurderingskriteriet er vurderinger som
opphever eller nøytraliserer hverandre. Det er benyttet en fargeskala for lett å kunne visualisere
virkningene, se Tabell 1. Her er rød farge «dårligere», mens blå er «bedre». Ingen farge (hvit)
indikerer ingen/ubetydelig endring.
Det er forskjellig nivå på vurderingene for alternativ 6a sett opp mot alternativene 5a/5b. Alternativ
6a har et høyere detaljeringsnivå enn alternativene 5a og 5b. Dette vil ikke påvirke resultatet eller
hensikten med rapporten da det er stasjonsplasseringen som siles innenfor det enkelte alternativ,
ikke mellom alternativene.
Tabell 1: Skala benyttet for å vurdere konsekvenser av de ulike variantene
Positiv konsekvens

Negativ konsekvens

Bedre (+)

Dårligere (–)
Ubetydelig (0)
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Arbeidsprosess og medvirkning

Den prosjektinterne arbeidsprosessen for utviklings-/optimaliseringsarbeidet har forenklet sett
bestått av følgende trinn:
•
•
•
•
•
•

utarbeidelse av fagmodeller (spor, vei), skisser (arkitektur/knutepunkt) og beskrivelser,
inkludert tverrfaglig dialog
arbeidsmøter med deltakere fra Bane NOR
vurderinger av konsekvens
tverrfaglig kontroll
låsing av trasé og stasjonslokalisering
kostnadsberegning

Fagene spor, knutepunkt/arkitektur, vei, konstruksjon, geoteknikk, landskap, ingeniørgeologi,
anleggsgjennomføring, RAMS, SHA og plan har vært involvert i de tverrfaglige arbeidsprosessene.
Utarbeidelse av fagmodeller/skisser og vurderinger av konsekvens har vært et dynamisk arbeid.
Det har foregått løpende, slik at man har oppnådd tverrfaglig dialog og gjensidig påvirkning mellom
fagene for å sikre gode og kvalitetssikrede løsninger.
Parallelt med, og som en integrert del av utviklings-/optimaliseringsarbeidet, har det vært
gjennomført dialogmøter med Råde kommune, Østfold fylkeskommune, Østfold kollektivtrafikk og
Statens vegvesen.

4.4

Grunnlag for analyse

Vurdering av stasjonsvariantene 6a nord og sør er utført i en tidligere, separat reguleringsplanfase
med høyere detaljnivå, jf. «Forslag til planprogram, kommunedelplan med konsekvensutredning»
[17]. Vurderinger av optimal plassering og kostnader for stasjonvariantene 6a nord og sør er derfor
mer detaljert enn for stasjonsvariantene 5a nord og sør og stasjonsvariantene 5b nord og sør.

4.4.1

Stasjonsvariant 6a nord og sør

Det er gjort like vurderinger og tiltak for begge stasjonene, se tidligere optimaliseringsrapport
utarbeidet våren 2017 for alternativ 6a+2a [20] for en nærmere beskrivelse av tiltakene. Dette
medfører at kostnadene mellom stasjonsvariant 6a nord og sør kan sammenlignes under like
vilkår. I rapporten «Anbefaling av lokalisering av Råde stasjon» [16], utarbeidet høsten 2017, ble
stasjonsvariant 6a sør anbefalt videreført. Vurderinger og anbefaling refereres i denne rapporten.
Det er utført overordnede stabilitetsberegninger for geotekniske tiltak for alternativ 6a. Videre er
det benyttet et bredere utvalg av geotekniske tiltak for å optimalisere kostnadene for stasjonene. I
tillegg til tiltakene angitt for alternativ 5a og 5b under, er det benyttet forskjellige former for
støttevegger og lette masser der det har vært gunstig for å redusere kostnadene. Det forventes
derfor mindre rom for kostnadsreduserende tiltak for 6a på grunn av detaljeringsgraden i
utredningen.
4.4.2

Stasjonsvariant 5a nord og sør og stasjonsvariant 5b nord og sør

Det er gjort like vurderinger og tiltak for alle fire stasjonsvarianter. Dette medfører at kostnadene
mellom stasjonsvariantene kan sammenlignes under like vilkår.
Det er ikke utført stabilitetsberegninger eller setningsberegninger i denne fasen. Tiltak er kun
vurdert ut fra grove vurderinger av lokal stabilitet.
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Stabilitet fylling, skjæring og naturlige skråninger rundt stasjonen
For å sikre stabilitet er det benyttet to hovedgrep. Der det er mindre enn 2 - 3 meter løsmasse til
berg, er det benyttet massutskifting med steinmasser. Der det er dypere til berg, er det benyttet
kalk-sementpeler i ribber. Det er valgt å kun benytte steinmasser i fyllinger siden det er mye godt
berg i området som kan benyttes til oppfylling. Det kan i senere optimalisering vise seg å være
aktuelt å benytte forskjellige former for lette fyllmasser.
Setninger på spor og plattform
I tillegg til å sikre stabilitet for oppfylling, skjæring og naturlige skråninger, skal det sikres at man
ikke får differensesetninger mellom plattform og spor. Det medfører at der det er mer enn 3 meter
løsmasser under oppfylling for spor og plattform, så er det benyttet kalk-sementpeler for å motvirke
setninger. Der det er mindre enn 3 meter løsmasser er det benyttet masseutskifting med stein
under fyllingene.
Setninger for parkeringsareal
Ved oppfylling for parkeringsplasser, er det ikke tatt hensyn til setninger. Det anses at setninger på
parkeringsareal ikke vil forringe funksjonen for området. Stabilitet på plassen sikres med tiltak i
randsonene både for fyllinger og skjæringer. Stabiliserende tiltak er som over enten kalksementpeler eller masseutskifting.
Geotekniske tiltak for konstruksjoner utenom plattform
Alle konstruksjoner forutsettes fundamentert slik at det ikke oppstår bæreevnebrudd eller skadelige
setninger. Dette er oppnådd enten ved kalk-sementpeler for konstruksjonene eller masseutskifting.

4.5

Grensesnitt

4.5.1

Hensetting Moss

Nytt hensettingsanlegg Moss, og anleggets fremtidige lokalisering, er ikke hensyntatt i analysen av
stasjonsvariantene. Det er igangsatt arbeid med kommunedelplan med konsekvensutredning og
teknisk hovedplan for hensetting Moss, men det er stor usikkerhet rundt lokaliseringen av anlegget,
og det er derfor ikke med i vurderingen. Overordnede vurderinger tilsier at disse prosjektene ikke
er i konflikt.
4.5.2

Fremtidig rv. 110

Rv. 110 er i kommunedelplan for Karlshus [19] planlagt i ny trasé sør for Karlshus. I dette arbeidet
er det lagt til grunn at ny rv. 110 i fremtiden skal etableres sør for Karlshus, i henhold til
overordnede arealplaner. Det er forutsatt at nytt dobbeltspor ikke skal hindre eventuell fremtidig
realisering av dette prosjektet.

4.6

Avvik

Avvik fra Teknisk regelverk [8], konseptdokument [9] eller Teknisk designbasis [10] er oppsummert
under hvert alternativ og oppsummert i en egen avvikslogg til slutt i dokumentet.
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5

VURDERING AV STASJONSVARIANTER

5.1

Innledning

Råde stasjon er forutsatt etablert med to gjennomgående hovedspor og 350 meter lange
sideplattformer etter føringer fra konseptdokumentet [9]. Råde stasjon er forutsatt etablert med
stasjonstorg og parkeringsareal plassert på den siden av stasjonen som vender mot nord/nordvest,
mot Karlshus sentrum og rv. 110/fv. 353 (Tesalaveien)/fv. 354 (Tombveien).
Arealene som er markert i skissene for stasjonsområdet for alle stasjonsvarianter viser arealer som
er brukbare og disponible for stasjonsfunksjoner.

5.2

Overordnet situasjon for gående, syklende, kollektiv og bil

Det finnes i eksisterende situasjon et begrenset gang- og sykkelveinett i området, men det er
regulert gang- og sykkelvei parallelt med fv. 354 (Tombveien) fra Strømnesåsen til fv. 353
(Stasjonsveien), se figur 6. Denne skal realiseres parallelt med Strømnesåsen boligområde og
inngår i utbyggingsavtale mellom Råde kommune og utbygger. Oppstart og ferdigstillelse er ikke
endelig avklart. Langs rv. 110 i øst er det ikke regulert eller planlagt gang- og sykkelvei mot sør,
men det finnes en eksisterende gang- og sykkelvei parallelt med rv. 110 fra Karlshus til
eksisterende Råde stasjon.

Figur 6: Tilrettelegging for gange og sykkel i og ved Karlshus i eksisterende situasjon
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Figur 7 viser dagens bussrutetilbud i nærheten av Råde stasjon. Sommeren 2018 ble
kollektivtilbudet i Østfold omstrukturert. Dette har gitt følgende kollektivtilbud ved dagens Råde
stasjon:
•

•
•

Bussrute 159 og bussrute 160 utgjør flere skolebusslinjer for elever som sogner til Karlshus
skole og Råde ungdomsskole. Bussrutene har stor flatedekning i området mellom Idun i
nordvest, Solli i nordøst og Saltnes i sør. Bussrutene har anløp av Karlshus skole
(busstopp like ved stasjonen) mellom kl. 08:15 og 08:25 om morgenen, og avgang fra
Karlshus skole mellom kl. 13:00 og 14:15, avhengig av hvilken busslinje som benyttes.
Skolerutene er en del av det lokale busstilbudet og kan benyttes av alle.
Flexx 717 har avgang og anløp av Råde stasjon hver time i tidsrommet mellom kl. 09:28 og
12:30. Tilbudet må bestilles i forkant (Flexx-ordningen), senest én time før avgang. Ruten
kjører fra Råde til Manstad i vestre del av Fredrikstad via Tomb og Saltnes.
Flexx 718 har avgang fra Råde stasjon hver andre time mellom kl. 09:05 og 13:05, og
anløp av Råde stasjon hver andre time mellom kl. 10:45 og 14:45. Tilbudet må bestilles i
forkant, senest én time før avgang. Ruten kjører fra Råde til Grålum i Sarpsborg.
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Figur 7: Dagens bussrutetilbud i nærheten av Råde stasjon
Andre lokale og regionale bussforbindelser stopper ikke ved dagens stasjon. Langbussrutene 630
(Halden-Fredrikstad-Moss) og NX6 (Hvaler–Fredrikstad–Råde–Oslo), samt flybuss FB11 fra
Fredrikstad til Gardermoen, går langs rv. 110 og nærmeste stopp er seks minutters gange fra
stasjonen, mens langbussrutene 600 (Moss-Råde-Rekustad) og 633 (Halden-Sarpsborg-Moss) går
langs med fv. 118 med nærmeste stopp i Karlshus sentrum, som er over 10 minutters gange unna.
Figur 8 viser befolkningskonsentrasjoner og hvilke veivalg som er sannsynlig at folk fra disse
områdene gjør dersom de skal til Råde stasjon med bil. Det er viktig å presisere at størstedelen av
befolkningen i Sarpsborg og Fredrikstad i dag likevel benytter togstasjonene lokalt. Således er
dette kun en illustrasjon som viser mulige veivalg dersom de forskjellige
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befolkningskonsentrasjonene skal til Råde. Nord for stasjonen er det forutsatt at beboere i større
befolkningskonsentrasjoner velger Rygge eller Moss stasjon.

Figur 8: Kart som viser sannsynlig veivalg til Råde stasjon med bil.
Rv. 110 er raskeste og mest naturlig veivalg for å nå E6 i retning Oslo fra store deler av
Fredrikstad. Karlshus har høy andel gjennomgangstrafikk på grunn av dette, og rv. 110 gjennom
Karlshus har en gjennomsnittlig trafikkmengde på mellom 8 700 og 11 500 kjøretøy per døgn ifølge
Nasjonal vegdatabank (NVDB), se figur 9. Fartsgrensen på rv. 110 gjennom Karlshus varierer
mellom 40 og 60 km/t.
Dagens kryss mellom rv. 110 og fv. 353 (Stasjonsveien), som er adkomst til parkering på sørsiden
av eksisterende bane avviker fra normert utforming og er vikepliktsregulert med stoppskilt på grunn
av dårlig sikt. Krysset mellom rv. 110 og Karlshusjordet (adkomst til parkering på nordsiden av
eksisterende bane) er regulert som et forkjørsregulert kryss og er utformet med en trafikkøy/refuge
for fotgjengere som går langs rv. 110. Begge kryssene møter rv. 110 i en 60-sone.
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Figur 9: Årsdøgntrafikk (ÅDT) i Karlshus (kilde: NVDB, 2019)

5.3

Alternativer, mulighetsrom og stasjonsvarianter

Det er i forslag til planprogram [17] angitt at det skal utredes tre korridorer, henholdsvis korridor
øst, korridor midt og korridor vest mellom Karlshus i Råde kommune og Ørmen i Fredrikstad
kommune.
Traséalternativene med tilhørende mulighetsrom for stasjonslokalisering på Råde, er eksempler på
en foreløpig plassering av stasjon og nytt dobbeltspor, se figur 10.
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Figur 10: Mulighetsrom for aktuelle traséalternativ.
Det er vurdert to foreløpige stasjonslokaliseringer innenfor mulighetsrommet for hver av de tre
traséalternativene. Disse plasseringene er gitt ut i fra en vurdering som omhandler avstander til
Karlshus, tilkobling og mulighet for å etablere best mulige adkomster for gang/sykkel, bil og
kollektivtrafikk fra hovedveier og tettsted. Det er forsøkt å finne plasseringer med en
terrengsituasjon som legger til rette for en effektiv godt tilgjengelig og velfungerende stasjon.
Stasjonsvarianter for de tre ulike traséalternativene:
•
•
•

Alternativ 6a: Stasjonsvariant 6a nord og 6a sør (tidligere 1 nord og 1 sør)
Alternativ 5a: Stasjonsvariant 5a nord og 5a sør
Alternativ 5b: Stasjonsvariant 5b nord og 5b sør

Stasjonslokaliseringer og traséer er ikke endelige, men et arbeidsgrunnlag det arbeides videre
med.
5.3.1

Mulighetsrom alternativ 6a

Alternativ 6a gir et mulighetsrom for stasjonsplassering som spenner mellom fv. 353 (Tesalaveien),
og et område nord for Strømnesåsen, en distanse på ca. 1000 meter. Mulighetsrommet ble
utforsket i en bred, tverrfaglig prosess i optimaliseringsrapport [20]. Det er vurdert å plassere hele
stasjonen på bru over fv. 354 (Tombveien). Stasjon på bru vil gi opptil 14 meter høydeforskjell
mellom terreng og plattform. Stasjon på bru kan gi det optimale knutepunkt, men dette forutsetter
mer urbane strøk og at byens gatenett kan passere under stasjonen, samtidig som høyde er
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avgjørende. En høydeforskjell mellom plattform og terreng på ca. 5-6 meter anses som gunstig, da
det gir tilstrekkelig frihøyde under bru, men samtidig ikke for mange høydemeter å forsere for
reisende. Stasjon på bru vil gi en større og bredere konstruksjon for hele brua for å hensynta
arealer til plattformer og tilkomst. Med utgangspunkt i disse forutsetningene ble det valgt å jobbe
videre med to varianter for alternativ 6a, stasjonsvariant 6a nord og 6a sør, se figur 11.

Figur 11: Foreløpige stasjonslokaliseringer for stasjonsvariantene 6a nord og 6a sør.
5.3.2

Mulighetsrom alternativ 5a

Alternativ 5a gir et mulighetsrom for stasjonsplassering som spenner mellom fv. 353 (Tesalaveien),
og fv. 354 (Tombveien) i sør, en distanse på ca. 1500 meter. En stasjon i tilknytning til fv. 353
(Tesalaveien) i nordvest og til fv. 354 (Tombveien) i sørøst er de to naturlige stasjonsplasseringene
for dette alternativet. En stasjon lenger sør vil ligge høyt (12-13 meter) og delvis på bru over fv.
354 (Tombveien). Den vil dermed få noe dårligere tilgjengelighet og være en mer kostbar løsning
enn stasjon på terreng. En stasjon lenger nord vurderes ikke å ha vesentlige fordeler, den vil kun
ligge enda lenger unna Karlshus sentrum. En stasjon mellom stasjonsvariant 5a nord og 5a sør vil
kreve nye, lengre og mer kompliserte adkomstveier, stasjonen vil ligge i en dyp skjæring (som gir
dårlig tilgjengelighet til plattformer) og stasjonsarealet vil måtte tilpasse seg ulendt terreng. Med
utgangspunkt i disse forutsetningene ble det valgt å jobbe videre med to varianter for alternativ 5a,
stasjonsvariant 5a nord og 5a sør, se figur 12.
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Figur 12: Foreløpige stasjonslokaliseringer for stasjonsvariantene 5a nord og 5a sør.
5.3.3

Mulighetsrom alternativ 5b

Alternativ 5b ligger lenger sørvest enn alternativ 5a og gir et mulighetsrom for stasjonsplassering
som spenner seg mellom fv. 353 (Tesalaveien) i nordvest og fv. 354 (Tombveien) i sørøst, dette
utgjør en distanse på ca. 1500 meter. En stasjon i tilknytning til fv. 353 (Tesalaveien) i nordvest og
til fv. 354 (Tombveien) i sørøst er de to naturlige stasjonsplasseringene for dette alternativet. En
stasjon lenger sør vil ligge høyt (17-18 meter) på bru over fv. 353 (Tombveien) og dermed få dårlig
tilgjengelighet og en mer kostbar løsning enn stasjon på terreng. En stasjon lenger nord vurderes
ikke å ha vesentlige fordeler, den vil kun ligge enda lenger unna Karlshus sentrum. En stasjon
mellom stasjonsvariant 5b nord og 5b sør vil kreve nye, lengre og mer kompliserte adkomstveier,
stasjonen vil ligge i en dyp skjæring (som gir dårlig tilgjengelighet til plattformer) og stasjonsarealet
vil måtte tilpasse seg ulendt terreng. Med utgangspunkt i disse forutsetningene ble det valgt å
jobbe videre med to varianter for alternativ 5b, stasjonsvariant 5b nord og 5b sør, se figur 13.
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Figur 13: Foreløpige stasjonslokaliseringer for stasjonsvariantene 5b nord og 5b sør.

5.4

Råde stasjon - funksjoner

Råde stasjon foreslås etablert med et stasjonstorg med kollektivholdeplasser, sykkelparkering,
«kiss and ride» og adkomst til plattform med nærhet til parkeringsareal. Stasjonstorg og
parkeringsareal er foreslått plassert på den siden av stasjonen som vender mot nord/nordvest, mot
Karlshus sentrum og rv. 110/fv. 353 (Tesalaveien/Stasjonsveien). Stasjonstorg og parkeringsareal
blir da knyttet til nordre plattform, som vil betjene tog i retning Oslo. Dette er den dominerende
retning for ankommende reisende i morgenrushet og gir best tilgjengelighet for dagens og
framtidige reisende på morgenavgangene. En fordeling av stasjonsarealet langs plattformene gir et
oversiktlig, enhetlig og tilgjengelig stasjonsareal med god fordeling av reisende. Det er ønskelig at
stasjonstorget er sentralt plassert mot plattformene, slik at best mulig oversikt og fordeling av
gående, syklende, kollektivbrukere samt bilbrukere langs plattformen muliggjøres.
En stasjon med to sideplattformer og stasjonstorg plassert på den ene siden av traséen fører også
til behov for adkomst til plattform på motsatt side av stasjonstorget. Undergang vurderes faglig sett
som beste løsning der plattformene ligger på terreng eller over terreng. Overgang vurderes som
beste løsning der plattformene ligger under terreng. En primær undergang sentralt i
stasjonsområdet kan fordele reisende til begge retninger på plattformen. Dette er viktig for å
minimere tidsbruk internt på stasjonsområdet ved lange plattformer. Foreløpige vurderinger
anbefaler at Råde stasjon dimensjoneres for 4 kollektivholdeplasser, 100 sykkelparkeringsplasser,
4 drosjeholdeplasser/ «kiss and ride» - plasser og 500 bilparkeringsplasser (400 i første byggetrinn
og mulighet for ytterligere 100 på sikt) [25].
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Grunnforhold

Løsmassene for området er generelt karakterisert av løsmassefylte dalsøkk mellom koller og
bergpartier, ofte med synlig berg i dagen, se figur 14. Løsmassene er i hovedsak bløt leire, ofte
sensitiv eller kvikk, og ofte til stor dybde. Løsmassene er svært setningsømfintlige. I områdene
med dyrka jord er det som regel bløt leire i undergrunnen. Berget er tildels steilt, slik at det kan
være store dybder til berg tett på synlig berg i dagen.

Figur 14: Oversikt over grunnforhold etter NGUs løsmassekartverk [23] med mulighetsrom for
stasjonslokalisering og foreløpige traséalternativer.
Grunnvannet står generelt høyt, og det kan ikke utelukkes områder med artesisk grunnvannstrykk,
det vil si at grunnvannstrykket er høyere enn terrengnivået og at grunnvannet vil stige over
terrengnivå ved boring ned til grunnvannsreservoaret.
Det er utført områdestabilitetsvurderinger til nivå 9 etter NVE’s kvikkleireveileder for trasé 6a som
også er aktuelle for traséalternativene 5a og 5b. Her er de fleste faresoner faregradsevaluert og
det vises til «Områdestabilitetsrapport» [24] for plassering av faresoner. Det er videre utført
områdestabilitetsvurderinger til nivå 5 etter NVE’s kvikkleireveileder for traséene 5a og 5b [22]. Det
er registrert mulige faresoner basert på terrenghelning og områder med marin leire i henhold til
NGU’s løsmassekartlegging. Det gjenstår for traséalternativene 5a og 5b evaluering av faregrad
etter at grunnundersøkelser for området er gjennomført. Faresoner og utløpsområder for
traséalernativ 6a og faresoner for traséalternativene 5a og 5b er vist på figur 15.
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Figur 15: Lokalisering av faresoner
Det pågår fremdeles grunnundersøkelser i form av seismikk og grunnboringer i området for
traséalternativene 5a og 5b.
Berggrunnen i området består av Iddefjordsgranitt. Dette er en lys grå til lys rosa, homogen granitt
som forekommer i deler av Østfold og sørover i Sverige, hvor den utgjør en forholdsvis ung del av
grunnfjellet (om lag 925 millioner år gammel). Berget er lite oppsprukket og kan karakteriseres som
en god til utmerket bergmasse. Bergarten er imidlertid mange steder overflateforvitret. Granitt i
intakt form er ansett for å være en sterk bergart som egner seg godt i anleggsteknisk
sammenheng, for eksempel ved tunnelbygging og etablering av bergskjæringer. Lokalt kan det
imidlertid forekomme svakhetssoner i berggrunnen, som gir svekkede stabilitetsforhold og økt
sikringsbehov.

5.6

Alternativ 6a

5.6.1

Beskrivelse av stasjonsvarianter

Beskrivelse av stasjonsvarianter angir en foreløpig løsning som vil være gjenstand for videre
optimalisering.
5.6.1.1 Beskrivelse av stasjonsvariant 6a sør (referanse)
Stasjonsvariant 6a sør ligger med noe avstand fra tyngdepunktet av boligbebyggelsen i Karlshus i
både eksisterende og framtidig situasjon, se figur 16.
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Figur 16: Foreløpige stasjonslokaliseringer for stasjonsvariantene 6a nord og 6a sør.
Kjøreavstand fra rv. 110 til stasjonen blir på 0,5 km. Gangavstand fra Karlshus sentrum (rådhuset)
blir 1,8 km som gir en gangtid på ca. 24 minutter og sykkeltid på ca. 8 minutter. I framtidige planer
for Karlshus er det illustrert en akse mellom sentrum og Strømnesåsen; en akse som knytter seg
på utviklingsarealer og som fysisk kan knytte Karlshus, en framtidig stasjon og Strømnesåsen
sammen. Denne aksen treffer stasjonsvariant 6a sør. Aksen er en forlengelse av Everksveien og
krysser stasjonsområdet og kobler seg videre opp til Strømnesåsen, se figur 16. Det er lagt opp til
en utvikling av arealer knyttet til denne aksen, men det er samtidig utfordrende å gjøre denne
koblingen universelt tilgjengelig helt fram til stasjonen på grunn av bratt terreng. Aksen krysser
også et våtmarksområde/grøntdrag. Våtmarksområdet vil bli et fysisk og visuelt skille mellom
stasjonen og utviklingsarealene i Karlshus sentrum. Det at adkomstvei og stasjon ikke kobler seg
direkte på eksisterende sentrumsområder og infrastruktur, vil gjøre at stasjonsvariant 6a sør
oppleves mer isolert og frakoblet fra Karlshus. Samtidig er det positivt at stasjonen ligger godt
plassert mellom den planlagte utbyggingen i Strømnesåsen og utviklingsarealer knyttet til Karlshus
sentrum (offentlige formål og næring). Dyrka jord vil omkranse mer eller mindre hele
stasjonsarealet.
For kollektivtrafikk betyr plassering av varianten at busser på rv. 110 må ta av fra rv. 110, kjøre ca.
500 meter til stasjonsområdet, før bussen snur og returnerer samme vei til rv. 110.
Gang- og sykkelvei kobler seg til fv. 354 (Tombveien), hvor laveste punkt er ved selve påkoblingen
som ligger på ca. kote +3. Adkomstvei kobler seg til rv. 110, hvor laveste punkt er ved selve
påkoblingen som ligger på ca. kote +4 og plattform ligger på ca. kote +15-16. Dette gir ca. 13
meter høydeforskjell mellom kobling til fv. 354 (Tombveien) og plattformer. Mellom Karlshus
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sentrum og fv. 354 (Tombveien) er det en høydeforskjell på ca. 43 meter. For gående og syklende
fra Karlshus betyr det at man må forsere både oppover- og nedoverbakker i begge retninger, se
figur 17.

Figur 17: Foreløpige stasjonslokaliseringer for traséalternativ 6a med eksisterende og mulige nye
adkomstveier. Omfanget av veier er avhengig av stasjonslokalisering.
Konseptet for stasjonen innebærer et sentralt beliggende stasjonstorg med parkeringsareal
nordvest, nord og øst for stasjonstorget. Eventuell framtidig utvidelse av parkeringsarealet er
foreslått mot nord, slik at beslaget av dyrka jord ikke gjennomføres før behovet er tilstede. I
arbeidet er det søkt å legge seg parallelt med traséen, samtidig som man sikrer mest mulig
hensiktsmessige terrengforhold. Gang- og sykkelvei knyttes til stasjonstorget fra vest, mens
adkomstvei knyttes til stasjonstorget fra øst, se figur 18.

UHS

Side:
31 av 72
Siling av stasjonslokaliseringer Dok.nr: UHS-00-A-20205
Rev.:
03A
Råde
Dato
05.03.2019

Figur 18: Mulig stasjonslokalisering 6a sør.
Stasjonsvariantens plassering i skråningen mot Strømnesåsen gir muligheter for god
terrengtilpasning med helning på mellom 4 % og 9 %, der den største andelen av stasjonsarealet
ligger mellom 4-6 %. Dette gir mulighet for etablering av et sentralt og arealeffektivt stasjonstorg
med tilhørende parkeringsarealer. Bevaring av eksisterende vegetasjonsareal/våtmarksområde i
bunnen av dalen vil kunne virke positivt på landskapsforankringen. Vegetasjonen vil bidra til å
dempe synligheten av parkeringsarealene, samtidig som selve stasjonen vil være synlig fra
Karlshus. En slik bevaring vil imidlertid også kunne oppleves som et fysisk skille mellom stasjonen
og framtidige utviklingsarealer i kommunedelplan for Karlshus sentrum.
Høydeforskjellene i området medfører terrassering for parkeringsareal i nordvestre del av
stasjonsområdet, og gående og syklende kan få lengre adkomstveier for at adkomst skal ha
tilfredsstillende stigningsforhold. Det vil være høydeforskjeller innenfor stasjonsareal fra ca. kote
+16 til ca. kote +13. Plattformene vil ligge i en skjæring på opptil ca. 5 meter i søndre ende, se figur
19.
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Figur 19: Skisse med tverrsnitt av mulig stasjonsvariant 6a sør.
Slik plattformer og nytt dobbeltspor er foreløpig planlagt, vil det ikke være behov for geotekniske
tiltak for stabilisering av parkeringsarealer og stasjonstorg og/eller for å unngå setninger på spor og
plattform. I skjæringen i bakkant av plattformer opp mot Strømnesåsen, samt i sørenden av
plattformene mot Strømnesgårdene, vil det være behov for geotekniske tiltak for å stabilisere
løsmassene. Det må påregnes behov for å stabilisere løsmasser av anleggshensyn på deler av
området.
For stasjonsvariant alt 6a sør ligger det en faresone 2-2 med middels faregrad rett vest for
stasjonen, se figur 15. Dette er en liten faresone med små dybder til berg.
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5.6.1.2 Stasjonsvariant 6a nord
Stasjonsvariant 6a nord ligger nært tyngdepunktet av boligbebyggelsen i Karlshus i både
eksisterende og framtidig situasjon, se figur 20.

Figur 20: Foreløpig stasjonslokalisering for stasjonsvariantene 6a nord og 6a sør.
Kjøreavstand fra rv. 110 til stasjonen blir på 1 km. Gangavstand fra Karlshus sentrum (rådhuset)
blir 1,3 km som gir en gangtid på ca. 17 minutter og sykkeltid på ca. 6 minutter. Det at adkomstvei
og stasjon ligger tettere på bebyggelse i Karlshus og har forbindelser inn mot sentrum
(Skråtorpveien), gjør at potensialet for å koble stasjonen mer direkte mot sentrum og framtidige
utviklingsområder er godt. Eksisterende boligområder og mulige framtidige boligområder på
Skråtorp og Stensrød har muligheter til å få gode koblinger til stasjonen.
For kollektivtrafikk antas det at plassering av varianten betyr at busser på dagens rv. 110-ruter må
ta av fra rv. 110. Tilgjengelighet for kollektivtrafikk antas å bli vesentlig forbedret ved eventuell
framtidig omlegging av rv. 110 sør for Karlshus.
Gang- og sykkelvei og adkomstvei knyttes til stasjonstorget fra øst. Terrengfallet gir lite visuell
kontakt med Karlshus sentrum, men plasseringen i skråningen opp mot Karlshus medfører
nedoverbakke for gående og syklende fra Karlshus. Det vil være behov for å forsere ca. 32
høydemeter fra stasjonsområdet opp til Karlshus sentrum. Adkomstvei til stasjonen vil også ligge
tett på andre utviklingsområder (næring og offentlige formål) knyttet til eksisterende stasjon og gi
god nærhet og koblingsmulighet til disse områdene, se figur 21.
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Figur 21: Foreløpige stasjonslokaliseringer for traséalternativ 6a med eksisterende og mulige nye
adkomstveier. Omfanget av veier er avhengig av stasjonslokalisering.
Konseptet for stasjonen innebærer et sentralt beliggende stasjonstorg på fylling med
parkeringsareal nord og sørøst for stasjonstorget. Eventuell framtidig utvidelse av
parkeringsarealet er foreslått mot sør, slik at beslaget av dyrka jord ikke gjennomføres før behovet
er tilstede.
Stasjonsvariant 6a nord med et sentralt beliggende stasjonstorg og et parkeringsareal parallelt
med traséen vil gi god tilgjengelighet til plattform, men vil kreve tilpasninger til landskapet, da
plattform ligger i ca. 2-3 meter høye skjæringer i nordvest (i henhold til optimalisert trasévariant 1)
og med ca. 2-3 meter høye fyllinger i sørøst, samtidig vil plattformer i nordvest ligge i konflikt med
eksisterende bane, se figur 22.
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Figur 22: Mulig stasjonslokalisering 6a nord.
Stasjonsvariant 6a nord er i konflikt med tidligere planlagt ny trasé for rv. 110 sør for Karlshus, og
eventuell ny trasé for rv. 110 sør for Karlshus må legges mellom stasjonsområdet og eksisterende
bebyggelse på Skråtorp i nord, i felles trasé med fv. 353 (Tesalaveien) eller i separat trasé. En slik
trasé vil gi god tilgjengelighet fra overordnet veinett til stasjonsområdet, men vil også gi et
begrenset handlingsrom for framføring av framtidig rv. 110 sør for Karlshus med avkjøring til
stasjonsområdet. Det kan bli aktuelt med endring av stasjonsområdet ved realisering av ny rv. 110.
Stasjonsvarianten ligger i skråningen fra Karlshus, som gir utfordringer for god terrengtilpasning. I
dette området ligger traséalternativet i retning nordvest/sørøst, og vinkelen mellom plattform og
terreng gjør det i tillegg utfordrende å etablere et effektivt stasjonsareal. Høydeforskjeller gir
imidlertid også mulighet for enklere kryssing av stasjonsområdet fra den ene til den andre siden for
å nå motsatt sideplattform. I sør er terrenget lavere enn trasé og plattform, mens i nord ligger
terrenget høyere. I arbeidet er det søkt mot eksisterende bane i nord for å begrense inngrep i
dyrka jord og utnytte terrenget. Søk mot sørøst, hvor terrenget faller, vil unngå konflikt med to
boligbygg (Tesalaveien 15 og 17), men medføre behov for store fyllinger eller nivåforskjeller med
større negative konsekvenser for dyrka jord, landskap og større behov for geotekniske
stabiliseringstiltak.
Terrenget i stasjonsområdet har et fall på opptil 12 %, og er størst i nord, noe som krever
terrassering for å etablere parkeringsarealer og tilfredsstille krav til stigningsforhold for gående og
syklende.
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Høydeforskjell mellom plattform (ca. kote +14/15) og stasjonstorg med tilhørende parkeringsareal
(kote + 12-21) varierer, men vil være opptil 6 meter på det meste. Nordre del av plattformene vil
ligge i en skjæring på ca. 3 meter i forhold til optimalisert variant 1, mens søndre del av
plattformene vil ligge på en fylling på ca. 2,5 meter. Fyllingen medfører mindre terrenginngrep for å
etablere undergang. Ca. 30 meter av søndre del av plattformen ligger på bru grunnet geoteknisk
anbefaling om maksimal høyde på fylling, se figur 23.

Figur 23: Skisse med tverrsnitt av mulig stasjonsvariant 6a nord.
Tilgjengelighet til plattform direkte fra sideterreng uten oppfylling på terreng vil begrense
geotekniske stabiliseringstiltak. Det må påregnes geotekniske tiltak både for stabilisering av
sideterreng og for å redusere eller forhindre deformasjonsdifferanser mellom plattformer og spor.
Eksisterende bane ligger på fylling i det området der nytt dobbeltspor er planlagt å krysse
eksisterende bane i skjæring.
Sør-vest for stasjonsvariant alt 6a nord ligger faresone 1-1 med middels faregrad, se figur 15.
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Analyse av stasjonsvarianter

Tabell 2 Analyse av stasjonsvariant 6a nord og sør
Kriterie
Kostnader

Stasjonsvariant 6a nord
Kostnad for stasjonsvariant 6a nord
er grovt anslått til ca. 125 millioner
høyere (usikkerhet fra 70 mill.kr.
høyere til 180 mill.kr. høyere) enn
stasjonsvariant 6b sør. Dette
hovedsakelig på grunn av
omfattende geotekniske tiltak for
gjennomføring av anleggsfasen.

Stasjonsvariant 6a sør
Referansealternativ.

Grunnforhold

Parkeringsareal blir liggende på
fylling i deler av området på toppen
av en skråning mot sør med
sprøbruddmateriale.
Mot eksisterende bane må det
sprenges ned tett inntil for å legge
om fv. 353 (Tesalaveien) samt å
arrondere for den øvre delen av
parkeringsområdet.
Koblingsperioden blir geoteknisk
komplisert grunnet store
høydeforskjeller mellom
eksisterende bane og
stasjonsarealet/ny bane. Dette vil
kreve omfattende geotekniske tiltak
for gjennomføring av anleggsfasen.
Kompleksiteten blir forsterket
grunnet stasjonsplasseringen.

Traséen er senket og veitilkobling blir
da bedre tilpasset terreng og
stasjonsområdet, som også gir
tilhørende bedre stabilitets- og
setningsforhold. Stasjonsarealet kan
etableres helt uavhengig av kobling
mellom nytt og eksisterende spor.
Stasjonsarealet kan optimaliseres for
parkering grunnet senking av nytt
dobbeltspor i stasjonsområdet som gir
mulighet for tilnærmet flatt stasjonsog parkeringsområde.

Nærhet til
eksisterende
bane

Utfordrende situasjon med kompleks
gjennomføring av flytting av fv. 353
(Tesalaveien).

Ligger ikke i nærhet til eksisterende
bane.

Nærhet til
eksisterende
veier

Direkte konflikt mellom trasé og
stasjon og fv. 353 (Tesalaveien).
Utfordrende situasjon med
komplisert flytting av fv. 353
(Tesalaveien) i flere faser før endelig
trasé.

Direkte konflikt mellom trasé og fv.
353 (Tesalaveien). Utfordrende
situasjon med omlegging av fv. 353
(Tesalaveien).

Konflikt med avsatt trasé for
framtidig rv. 110.

Ingen konflikt med avsatt trasé for
framtidig rv. 110.

Gjennomførbarhet
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Kriterie
Drift på
eksisterende
bane

Stasjonsvariant 6a nord
Mot eksisterende bane må det
sprenges ned tett inntil for å legge
om fv. 353 (Tesalaveien) samt å
arrondere for den øvre delen av
parkeringsområdet.

Stasjonsvariant 6a sør
Ligger ikke i nærhet til eksisterende
bane.

Sikkerhet, helse
og arbeidsmiljø
(SHA)

Anleggsarbeid for stasjon må
gjennomføres i et område med
dårlige grunnforhold, nært trafikkerte
veier (fv. 353 (Tesalaveien), fv. 354
(Tombveien)), boligområder og
eksisterende bane.

Anleggsarbeid for stasjon kan
gjennomføres uten å berøre
trafikkerte veier, boligområder eller
eksisterende bane.

Knutepunkt
(tilgjengelighet
og
arealutvikling)

Sterkt fallende terreng gir
utfordringer for et effektivt
stasjonsareal. Nordre sideplattform
vil ikke være direkte tilgjengelig fra
terreng i hele plattformens lengde.
Terrassering og vinkling av
parkeringsareal gir en suboptimal
fordeling av reisende til plattform.
Synlighet fra Karlshus sentrum vil
sannsynligvis være begrenset.

Svakt fallende terreng gir muligheter
for god terrengtilpasning. Nordre
sideplattform er direkte tilgjengelig fra
terreng i hele plattformens lengde,
noe som gir god tilgjengelighet.
Terrengfallet gjør det enkelt å fordele
parkeringsareal langs
plattformlengden og gir en god
fordeling av de reisende til plattform.
Stasjonsområdet vil kunne løses
oversiktlig og vil være godt synlig fra
Karlshus sentrum, noe som vil bidra til
at det er lett å finne frem til og på
stasjonen.

Med 5-15 minutters gange vil man
nå begrensede deler av sentrale
Karlshus. Det er potensial for å
skape bedre koblinger mellom
eksisterende veier og ny
adkomstvei, noe som vil kunne gi
bedre tilgjengelighet til boligområder
vest i Karlshus. Med 5-15 minutters
sykling vil man nå hele Karlshus og
Strømnesåsen og nesten til Tomb og
Missingmyr. Høydeforskjell på 32
meter fra Karlshus sentrum.

Med 5-15 minutters gange vil man nå
begrensede deler av sentrale
Karlshus. Med 5-15 minutters sykling
vil man nå hele Karlshus og
Strømnesåsen og nesten til Tomb og
Missingmyr. Høydeforskjell på
- 43 meter fra Karlshus sentrum ned til
fv. 354 (Tombveien) og videre +13
meter opp til plattform.

Adkomst er god. Adkomstvei er
tilkoblet Skråtorpveien under
eksisterende bane og nært knyttet til
trafikk fra Saltnes og Strømnesåsen
via fv. 354 (Tombveien). Avstand til
rv. 110 er 1 km og til fv. 354
(Tombveien) 400 meter.
Kollektivtransport antas måtte kjøre
inn til stasjonen for å snu og kjøre

Adkomstvei fra rv. 110 er kort og
direkte for trafikk fra/til rv. 110, men
gir omvei for trafikk fra/til fv. 354
(Tombveien). Avstand til rv. 110 er
500 meter og til fv. 354 (Tombveien) 1
km. Kollektivtransport antas måtte
kjøre inn til stasjonen for å snu og
kjøre tilbake til hovedveinettet. Det er
mulig å koble adkomstvei til stasjon
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Stasjonsvariant 6a nord
tilbake til hovedveinettet. En
framtidig rv. 110 vil kunne ligge nært
knyttet til stasjonen, noe som er
positivt. En eventuell framtidig rv.
110 vil samtidig bli en barriere
mellom stasjon og Karlshus.

Stasjonsvariant 6a sør
mot fv. 354 (Tombveien) for å bedre
tilgjengeligheten til stasjonen. En
framtidig rv. 110 vil kunne ligge nært
knyttet til stasjonen, noe som er
positivt. En eventuell framtidig rv. 110
vil samtidig bli en barriere mellom
stasjon og Karlshus.

I avstand ligger stasjonsvariant 6a
nord nære Karlshus sentrum, og det
at adkomstvei og stasjon ligger tett
på bebyggelse i Karlshus og har
forbindelser inn mot sentrum
(Skråtorpveien) gjør at potensiale for
å koble stasjonen mer direkte mot
sentrum og framtidige
utviklingsområder er godt.
Eksisterende boligområder og
mulige framtidige boligområder på
Skråtorp og Stensrød har gode
muligheter til å få gode koblinger til
stasjonen. Adkomstvei til stasjonen
vil også ligge tett på andre
utviklingsområder (næring og
offentlige formål) knyttet til
eksisterende stasjon og gi god
nærhet og koblingsmulighet til disse
områdene.

I framtidige planer for Karlshus er det
illustrert en akse mellom sentrum og
Strømnesåsen, en akse som knytter
seg på utviklingsarealer og som fysisk
kan knytte Karlshus, en framtidig
stasjon og Strømnesåsen sammen
(kun gang/sykkel). Denne aksen
treffer stasjonsvariant 6a sør. Aksen
er en forlengelse av Everksveien og
krysser stasjonsområde og kobler seg
videre opp til Strømnesåsen. Det er
lagt opp til en utvikling av arealer
knyttet til denne aksen, men det er
samtidig utfordrende å gjøre denne
koblingen universelt tilgjengelig på
grunn av bratt terreng. Aksen krysser
også et våtmarksområde/grøntdrag,
som vil bli et fysisk og visuelt skille
mellom stasjonen og
utviklingsarealene i Karlshus sentrum.
At adkomstvei og stasjon ikke kobler
seg direkte på eksisterende
sentrumsområder og infrastruktur vil
gjøre at stasjonen oppleves mer
isolert og frakoblet fra Karlshus. Dyrka
jord vil omkranse mer eller mindre
hele stasjonsarealet. Samtidig er det
positivt at stasjonen ligger godt
plassert i mellom den planlagte
utbyggingen i Strømnesåsen og
utviklingsarealer knyttet til Karlshus
sentrum (offentlige formål og næring).

Stasjonsområdet har en god
forankring i terrenget og vil kunne
tilpasses landskapet. Traséen er
senket noe og treffer terrenget
bedre.
Stasjonsområdet vil bli noe
eksponert i det regionalt verdifulle

Stasjonsplassering sør ligger i aksen
mellom Karlshus og Strømnesåsen.
Stasjonsområdet vil kunne få en god
forankring i landskapet, forutsatt at
man ivaretar vegetasjonen langs
bekkeløpet i dalbunnen.
Stasjonsområdet vil bli eksponert i det
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Kriterie

Stasjonsvariant 6a nord
landskapet rundt Skinnerflo, som er
negativt for landskapsbildet.

Stasjonsvariant 6a sør
regionalt verdifulle landskapet rundt
Skinnerflo, som er negativt for
landskapsbildet.

Friluftsliv, by- og
bygdeliv

Stasjonsanlegget vil ligge forholdsvis
lavt i terrenget sammenlignet med
bebyggelsen i Karlshus og vil ikke
redusere attraktiviteten eller
dominere i betydelig grad.

Stasjonsanlegget ligger frakoblet fra
eksisterende tettsted. Selve
stasjonsanlegget vil ligge synlig i
landskapet og kan fremstå
dominerende ut i fra lokale kvaliteter.

Naturmangfold

Ingen vesentlige konsekvenser for
naturmangfold.

Ingen vesentlige konsekvenser for
naturmangfold.

Kulturarv

Stort potensiale for konflikt med
automatisk fredete kulturminner
skjult i dyrka jord/ved gårdstun ved
stasjonsvariant 6a nord.

Noe potensiale for konflikt med
automatisk fredete kulturminner skjult
i dyrka jord/gårdsnær utmark ved
stasjonsvariant 6a sør.

Naturressurser

Stasjonsvariant 6a nord tar 16 dekar
dyrka jord. Beslag knyttet til nytt
dobbeltspor, ny gang- og sykkelvei
og utbedring av fv. 353
(Tesalaveien) er ikke inkludert i
arealberegningen. Andre
naturressurser berøres ikke.

Stasjonsvariant 6a sør tar 29 dekar
dyrka jord. Beslag knyttet til nytt
dobbeltspor og ny gang- og sykkelvei
er ikke inkludert i arealberegningen.
Andre naturressurser berøres ikke.

Sikkerhet/
RAMS

Fareidentifiseringen [26] fant ingen
farer for stasjonsvariant 6a nord som
vil medføre uakseptabel risiko.

Fareidentifiseringen [26] fant ingen
farer for stasjonsvariant 6a sør som vil
medføre uakseptabel risiko.
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Sammenstilling

Tabell 3: Sammenstilling av stasjonsvariant 6a nord og sør
Stasjonsvariant 6a nord
Prioriterte kriterier
Kostnad
Gjennomførbarhet
Knutepunkt
Supplerende kriterier
Ikke-prissatte konsekvenser
Sikkerhet/RAMS

Stasjonsvariant 6a sør

+

Referansealternativ
Referansealternativ
Referansealternativ

+
0

Referansealternativ
Referansealternativ

De prioriterte kriteriene viser at stasjonsvariant 6a nord har en høyere kostnad enn sør. Kostnaden
for stasjonsvariant 6a nord er grovt anslått til ca.125 millioner kroner høyere enn stasjonsvariant 6a
sør (usikkerhet fra 70 mill.kr. høyere til 180 mill.kr. høyere). For gjennomførbarhet får
stasjonsvariant 6a nord en noe dårligere vurdering, som følge av geotekniske tiltak og utfordrende
situasjon med kompleks gjennomføring flytting av fv. 353 (Tesalaveien). Stasjonsvariant 6a nord
ligger nær Karlshus og legger godt til rette for tettsteds-/stedsutvikling. For kriteriet knutepunkt
vurderes stasjonsvariant 6a nord bedre enn stasjonsvariant 6a sør. De supplerende kriteriene ikkeprissatte konsekvenser og sikkerhet/RAMS viser at det er små og ubetydelige forskjeller, men
stasjonsvariant 6a sør har et større beslag av dyrka jord for ikke-prissatte konsekvenser. I tillegg til
direkte beslag vil begge stasjonsvarianter kunne medføre økt utbyggingspress på dyrka mark i
tilstøtende områder. For sikkerhet/RAMS er grunnlaget for lite på nåværende tidspunkt til å kunne
vurdere risikonivået ved de ulike stasjonsvariantene. Forutsatt at tiltak for grunnforholdene
ivaretas, er det ikke noe på nåværende tidspunkt som skulle tilsi at noen av stasjonsvariantene
ikke vil kunne nå Bane NORs RAM- og sikkerhetskrav.

5.7

Alternativ 5a

5.7.1

Beskrivelse av stasjonsvarianter

Beskrivelse av stasjonsvarianter angir en foreløpig løsning som vil være gjenstand for videre
optimalisering.
5.7.1.1 Stasjonsvariant 5a sør (referanse)
Stasjonsvariant 5a sør begynner ved ca. km 75,9, avsluttes ved ca. km 76,2 og ligger mellom åsen
ved Kjellerød gård og åsen ved Arneberg gård vest for fv. 354 (Tombveien), se figur 24.
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Figur 24: Foreløpig stasjonslokalisering for stasjonsvariantene 5a nord og 5a sør
Adkomstvei til ny stasjonsvariant 5a sør er planlagt fra rv. 110. Det er lagt til grunn kjørevei med
veibredde 7,5 meter med langsgående gang- og sykkelvei, se figur 25. Vurdering av koblingspunkt
mellom adkomstvei og rv. 110 ble gjort i forbindelse med tidligere optimalisering av trasé [20], og
disse vurderingen er lagt til grunn. På bakgrunn av dette er adkomstvei planlagt i ny trasé nord for
eksisterende bane med utgangspunkt i eksisterende kryss rv. 110 x Karlshusjordet. Adkomstveien
ligger i lokalveien Karlshusjordet fram til rundkjøringen, før den krysser eksisterende bane og
knytter seg til eksisterende veitraséer i kryss fv. 353 (Tesalaveien) x fv. 354 (Tombveien).
Adkomstveien følger videre eksisterende trasé for fv. 354 (Tombveien) frem til den nordligste av de
regulerte adkomstene til Strømnesåsen. Deretter tar den av nordover for så å svinge sørvestover
og føres parallelt med fv. 354 (Tombveien) inn mot stasjonen.
Kjøreavstand fra rv. 110 til stasjonen blir på 1,8 km. Gangavstand fra Karlshus sentrum (rådhuset)
blir 2,2 km som gir en gangtid på ca. 29 minutter og sykkeltid på ca. 9 minutter. Enten du kommer
fra Tomb/Saltnes eller Karlshus vil du måtte forsere noen høydemeter opp til stasjonen fra der den
tar av fra fv. 354 (Tombveien). Det regulerte boligutviklingsarealet på Strømnesåsen ligger tettere
på stasjonen på motsatt side av fv. 354 (Tombveien) og har gangavstand til stasjonen. Buss- evt.
annen kollektivtrafikk må vende ved stasjonen og kjøre samme vei tilbake for å kunne returnere
tilbake til hovedveier og Karlshus sentrum. At stasjonen kobler seg på fv. 354 (Tombveien) gir en
god forbindelse mot Tomb og Saltnes.
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Figur 25: Foreløpige stasjonslokaliseringer for traséalternativ 5a med eksisterende og mulige nye
adkomstveier. Omfanget av veier er avhengig av stasjonslokalisering.

Stasjonsarealet blir liggende mellom to høydedrag. Dette gjør at stasjonsarealet på mange måter
får sin naturlige plassering og utforming definert av terrenget. I området for stasjonsvariant 5a sør
ligger stasjonen i et dalsøkk mellom to bergkoller. Stasjonen ligger delvis på dyrka jord, såvidt på
skog/berg og delvis på bru. Plattformer og parkeringsplass ligger hovedsakelig på dyrka jord på 2 –
4 meter høy fylling på løsmasser der dybde til berg varierer fra ca. 0 til 10 meter. Den nordlige
enden av plattformen ligger i bergskjæring i 50 meter lengde med opptil 18 meter høyde. Den
sydlige enden av plattformen ligger på bru i ca. 90 meter lengde, se figur 26.
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Figur 26: Mulig stasjonslokalisering 5a sør.

Det er utfordrende å fordele stasjonsarealet/parkeringsarealet langs etter hele plattformlengden.
Parkeringsareal er allikevel forsøkt plassert sentralt på plattformer og fordelt i lengderetningen til
plattformene. Det er rom for å ekspandere med flere parkeringsplasser. Det er etablert én adkomst
til motsatt sideplattform, dette er en undergang som ligger sentralt på plattformene. Trapper,
ramper og undergang er gitt en bredde som gjør at den vil framstå som en tydelig og godt synlig
adkomst til plattform på motsatt side, se figur 27.
Avstanden til eksisterende bebyggelse på Karlshus er relativt lang, men nærheten til
Strømnesåsen er positivt med tanke på tilgjengelighet samt videre utvikling knyttet til dette
området. Det er mulig å utvikle områder knyttet til Karlshus i stasjonens retning, men avstanden er
for stor til at det er sannsynlig at stasjonen i framtiden vil kunne bli en del av tettstedet.
Det forutsettes at gang- og sykkelvei fra Karlshus til Strømnesåsen iht. gjeldende reguleringsplan
etableres i forbindelse med utbygging på Strømnesåsen, før gjennomføring av jernbaneprosjektet.
Eventuelle andre nødvendige veitiltak som kan bli aktuelle er foreløpig ikke vurdert og må
innarbeides i det videre planarbeidet.

UHS

Side:
45 av 72
Siling av stasjonslokaliseringer Dok.nr: UHS-00-A-20205
Rev.:
03A
Råde
Dato
05.03.2019

Figur 27: Skisse for tverrsnitt og lengdesnitt av foreløpig stasjonsvariant 5a sør (illustrasjon viser
eksisterende terreng).
For stasjonsvariant alt 5a sør ligger det en faresone 1-1 karakterisert med middels faregrad rett
nord for parkeringsplass, se figur 15. Fyllingen for parkeringsplassen strekker seg nordøstover mot
faresone 1-1. I tillegg ligger det en mulig faresone 7-4 rett sør for stasjonen. Foreløpige vurderinger
av grunnundersøkelser tilsier at denne faresonen vil bli vesentlig mindre eller falle helt bort..
Området skal fylles opp 2 – 4 meter over eksisterende terreng for plattform og parkeringsplass. På
grunn av de relativt store løsmassedybdene under fyllingene, samt at det skal graves ut for
kulverter og ramper under eksisterende terreng, er det behov for en god del kalk-/sementpeler for
både stabilitetsforhold og for å unngå setninger på konstruksjoner, nytt dobbeltspor og plattform.
For konstruksjon har man en undergang under dobbeltsporet. Det er antatt vanntett kulvert for
stasjonsvariant 5a sør. Plattformen ligger 100 meter inn på brua over fv. 354 (Tombveien).
Stasjonsvariant 5a sør ligger omtrent 0,7 km unna nærmeste pumpestasjon for spillvann og
vannforsyning. Det vil være mulig å slippe overflatevann til Møllebekken. Stasjonsvarianten
kommer ikke i konflikt med kommunalt anlegg.
5.7.1.2 Stasjonsvariant 5a nord
Stasjonsvariant 5a nord begynner ved ca. km 75,0, avsluttes ved ca. km 75,3 og ligger nordvest for
åsen ved Kjellerød gård og sørvest for fv. 353 (Tesalaveien), se figur 28.
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Figur 28: Foreløpig stasjonslokalisering for stasjonsvariantene 5a nord og 5a sør.
Adkomstvei til ny stasjonsvariant 5a nord er planlagt fra rv. 110. Det er lagt til grunn kjørevei med
veibredde 7,5 meter med langsgående gang- og sykkelvei, se figur 29. Vurdering av koblingspunkt
mellom adkomstvei og rv. 110 ble gjort i forbindelse med tidligere optimalisering av trasé [20], og
disse vurderingen er lagt til grunn. På bakgrunn av dette er adkomstvei planlagt i ny trasé nord for
eksisterende bane med utgangspunkt i eksisterende kryss rv. 110 x Karlshusjordet.
Adkomstveiene ligger i lokalveien Karlshusjordet fram til rundkjøringen, før de krysser eksisterende
bane og knytter seg til eksisterende veitraséer i kryss fv. 353 (Tesalaveien) x fv. 354 (Tombveien).
Adkomstveien følger videre eksisterende trasé for fv. 353 (Tesalaveien). Deretter tar den av
sørover direkte inn på stasjonsområdet. Adkomstveiene ligger i stor grad på eksisterende
veigrunn, men det nye profilet er bredere enn dagens vei og en forutsetter foreløpig at veiene må
bygges på nytt på hele strekningen fra kryss rv. 110 til stasjonsvariant 5a nord.
Kjøreavstand fra rv. 110 til stasjonen er ca. 2,1 km. Gangavstand fra Karlshus sentrum (rådhuset)
er ca. 2,4 km, noe som gir en gangtid på ca. 30 minutter og sykkeltid på ca. 10 minutter. Det er
mindre høydeforskjeller mellom stasjon og sentrum. Buss- evt. annen kollektivtrafikk må vende ved
stasjonen og kjøre samme vei tilbake for å kunne returnere tilbake til hovedveier og Karlshus
sentrum.
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Figur 29: Foreløpige stasjonslokaliseringer for traséalternativ 5a med eksisterende og mulige nye
adkomstveier. Omfanget av veier er avhengig av stasjonslokalisering.
Stasjonen ligger tett på fv. 353 (Tesalaveien). Arealet mellom fylkesveien og dobbeltsporets trasé
har en arrondering som passer godt til størrelsen på stasjonsarealet, samtidig som det er mulighet
for en viss utvidelse. Stasjonsarealets nærhet til veien gir en mulighet for to koblingspunkt mot fv.
353 (Tesalaveien), og dette gir mulighet til å redusere internt veiareal på stasjonsområdet ved å
isteden oppgradere og bruke fv. 353 (Tesalaveien), se figur 30.
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Figur 30: Mulig stasjonslokalisering 5a nord.
Stasjonen er ikke synlig fra Karlshus sentrum. Dobbeltsporets trasé og plattformer ligger i
hovedsak på terreng, noe som gir muligheten til å fordele parkeringsareal i lengderetningen og på
samme nivå som plattformene uten å måtte gjøre større terrenginngrep, se figur 31. Dette gir en
god fordeling og tilgjengelighet til sideplattformen som ligger mot fv. 353 (Tesalaveien). Det er rom
for å ekspandere med flere parkeringsplasser. Det er etablert én adkomst til motsatt sideplattform,
dette er en undergang som ligger sentralt på plattformene. Trapper, ramper og undergang er gitt
en bredde som gjør at den vil framstå som en tydelig og godt synlig adkomst til plattform på
motsatt side.
Avstanden til eksisterende bebyggelse på Karlshus og planlagte utbyggingsområder er relativt
lang, og det er ingen utviklingsarealer direkte knyttet til eller i nærheten av stasjonen. Det er mulig
å utvikle områder knyttet til Karlshus i stasjonens retning, men avstanden er for stor til at det er
sannsynlig at stasjonen i framtiden vil kunne bli en del av tettstedet.

UHS

Side:
49 av 72
Siling av stasjonslokaliseringer Dok.nr: UHS-00-A-20205
Rev.:
03A
Råde
Dato
05.03.2019

Figur 31: Skisse for tverrsnitt og lengdesnitt av mulig stasjonsvariant 5a nord (illustrasjon viser
eksisterende terreng).
Stasjonsvariant 5a nord ligger i hovedsak på dyrka jord. Plattformer og parkeringsplass ligger i
skiftende, lav skjæring/fylling på løsmasser som varierer i dybde til berg fra 0 til 20 meter. Den
sydlige enden av plattformen ligger i ca. 50 meter lengde i en opptil 7 meter dyp, ensidig
løsmasseskjæring.
Det ligger en mulig faresone, 7-1, i området, se figur 15.
For konstruksjon er det en undergang under dobbeltsporet. I stasjonsvariant 5a nord ligger trasé
for nytt dobbeltspor omtrent i høyde med eksisterende terreng. Grunnvannet antas å ligge
forholdsvis høyt i området, som gjør at kulverten med tilhørende ramper må være vanntette.
Plattformen ligger på terreng i hele lengden.
Stasjonsvariant 5a nord ligger ca. 1,3 km unna pumpestasjon for spillvann og vannforsyning.
Stasjonen er plassert over en eksisterende bekk og krever dermed omlegging av bekk eller
stikkrenne under stasjonen. Det kreves tiltak for bortledning/fordrøyning av overvann. Det er ingen
konflikt med kommunale anlegg.
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Analyse av stasjonsvarianter

Tabell 4: Analyse av stasjonsvariant 5a nord og sør
Kriterie
Kostnader

Stasjonsvariant 5a nord
Kostnad for stasjonsvariant 5a nord
er grovt anslått til ca. 25 millioner
lavere (usikkerhet fra 65 mill.kr.
lavere til 15 mill.kr. høyere) enn
stasjonsvariant 5a sør.

Stasjonsvariant 5a sør
Referansealternativ.

Dybden til berg er generelt noe
dypere for alternativ 5a nord noe
som medfører en del større volum av
kalk-sementpeler.
Grunnforhold og nødvendige
stabiliserende tiltak er ellers
forholdsvis like.
Det er ikke nødvendig med
sprengning i nord.

Området skal fylles opp med 2 – 4
meter over eksisterende terreng for
plattform og parkeringsareal. På
grunn av de reltivt store
løsmassedybdene under fyllingene,
samt at det skal graves ut for kulverter
og ramper under eksisterende
terreng, så er det behov for en god del
kalk-sementpeler for både
stabilitetsforhold og for å unngå
setninger for konstruksjoner, nytt
dobbeltspor og plattform.

Gjennomførbarhet
Grunnforhold

Det blir en god del sprengning for
plassering av stasjon og
parkeringsareal. Store deler av
plattformen blir også liggende på bru.
Nærhet til
eksisterende
bane

Parkeringsarealet ligger nærmere
eksisterende bane, men det vil være
veigrunn mellom stasjonsområdet og
eksisterende bane i drift.

Ligger ikke i nærhet til eksisterende
bane

Nærhet til
eksisterende
veier

Stasjonsareal ligger langs fv. 353
(Tesalaveien). Veien må legges om
nord for stasjonen uavhengig av
stasjonsplassering.

Går over fv. 354 (Tombveien).
Tilleggstiltak, som følge av nærhet, vil
være noe lengre sikring av fv. 354
(Tombveien) fra overliggende
baneanlegg. En del sikringstiltak vil
uansett måtte utføres som følge av
banen og ikke stasjonen isolert.

Drift på
eksisterende
bane

Stasjonsvarianten har ingen
påvirkning av drift på banen. Ligger
nærmest eksisterende bane, men
det antas at parkeringsareal vil være
buffer mot banen ved kranbruk i
forbindelse med bygging av stasjon.

Stasjonsvarianten har ingen
påvirkning av drift på banen da den
ligger langt fra eksisterende bane.
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Kriterie
Sikkerhet, helse
og arbeidsmiljø
(SHA)

Stasjonsvariant 5a nord
Lokalisering vil medføre et
veiprosjekt (oppgradering av fv. 353
(Tesalaveien)) nært bane i drift.
Stasjonsvariant 5a nord vil ikke
medføre sprengning. Det vil være en
del gravearbeid og massetransport

Stasjonsvariant 5a sør
Etablering av fylling under trasé for
nytt dobbeltspor og stasjon. En positiv
konsekvens er at bruk av
overskuddsmasser til fyllinga vil gi
kortere strekning for massetransport.
Bergskjæringa nord for
stasjonsvariant 5a sør vil medføre en
god del sprengning. Plattformer i sør
vil ligge 100 meter ut på bru, noe som
medfører bredere bru og dermed mer
arbeid i høyden og flere
løfteoperasjoner.

Knutepunkt
(tilgjengelighet
og
arealutvikling)

Stasjonsvarianten blir liggende noe
lengre fra Karlshus sentrum og
tilhørende bebyggelse. Det antas at
få vil velge å gå til stasjonen.
Stasjonen er innenfor rekkevidde,
med en avstand på 2,4 km fra
Karlshus med sykkel. Kollektivtrafikk
må returnere samme vei som den
kom fra Karlshus.

Stasjonsvarianten blir liggende relativt
langt fra Karlshus sentrum og
tilhørende bebyggelse. Det antas at få
vil velge å gå til stasjonen. Stasjonen
er innenfor rekkevidde med sykkel.
Nærheten til det regulerte
boligområdet i Strømnesåsen gjør at
det kan bli framtidig bebyggelse her
som har gangavstand til stasjonen.
Kollektivtrafikk må returnere samme
vei som den kom Karlshus. Koblingen
til fv. 354 (Tombveien) gir god
tilgjengelighet mot Tomb og Saltnes.

Stasjonsarealet er flatt. Det kan ligge
på terreng på samme nivå og fordelt
langs med plattformene. Det er gode
forutsetninger for å etablere et
funksjonelt, effektivt og oversiktlig
stasjonsareal.

Det er stor avstand til Karlshus
sentrum og alternativet legger ikke til
rette for tettsteds-/stedsutvikling.

Ikke-prissatte
konsekvenser
Landskapsbilde

Stasjonsvariant 5a nord ligger i et
åpent og tilnærmet flatt
jordbrukslandskap av middels verdi.

Stasjonsarealet blir i hovedsak
liggende på samme nivå som
plattformene, men deler av plattform
blir liggende på bru og i skjæring.
Stasjonsarealet kommer relativt tett
på plattformene, men noe utfordrende
å fordele parkeringsareal i
plattformenes lengderetning.
Det er stor avstand til Karlshus
sentrum og alternativet legger ikke til
rette for tettsteds-/stedsutvikling. Men
nærheten til det regulerte
boligområdet på Strømnesåsen er
positivt, også med tanke på videre
utvikling av dette området.

Stasjonsvariant 5a sør ligger i
småkupert jordbrukslandskap av
middels verdi. Stasjonsområdet er
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Kriterie

Stasjonsvariant 5a nord
Store flater med parkering og
kjøreveier vil kunne virke fremmed,
og det vil være godt synlig i det åpne
landskapet. Plasseringen vil dele
opp et sammenhengende
landskapsrom. Selve
stasjonsområdet vil stort sett ligge
på terreng og vil kunne tilpasses i
landskapet. Ramper/trapper til
underganger vil ligge nedsenket og
ikke være synlig på avstand.
Landskapsmessig er det positivt at
stasjonen er plassert inntil fv. 353
(Tesalaveien) og har en visuell
forankring i denne. Adkomstvei vil
ligge i traséen til dagens fv. 353
(Tesalaveien). Det medfører noen
skjæringer og fyllinger, men kan stort
sett tilpasses landskapet.

Stasjonsvariant 5a sør
hovedsakelig plassert mellom to
høydedrag, mens plattformene i
søndre del vil ligge på bru over dalen
ved fv. 354 (Tombveien). Den delen
av stasjonsområdet som ligger på
terreng har en god forankring i
landskapet. Terreng og vegetasjon vil
dempe synligheten av
stasjonsområdet mot nord og sør.
Stasjonsområdet vil være noe synlig
fra bebyggelse rundt Karlshus.
Plattformene som ligger på bru vil
medføre en dominerende
konstruksjon og danne en visuell
barriere i landskapsrommet langs fv.
354 (Tombveien). Brua vil ha
fjernvirkning i landskapsrommet langs
fv. 354 (Tombveien) og fra
bebyggelsen rundt Karlshus. Denne
delen av stasjonsområdet vil ha en
dårlig tilpassing til landskapet. Der
adkomstvei følger fv. 354
(Tombveien) vil dette kunne tilpasses
landskapet, mens veien har dårlig
forankring der den ligger på dyrka
jord.

Friluftsliv, by- og
bygdeliv

Stasjonsvariant 5a nord berører
ingen større friluftsområder, ingen
registrerte turstier/-veier samt ingen
nærmiljøanlegg og har svært
begrensede virkninger for nærmiljø
og friluftsliv. Støy fra
stasjonsområdet kan berøre
friluftsområder i nærområdet noe.

Stasjonsvariant 5a sør berører ingen
større friluftsområder, ingen
registrerte turstier/-veier samt ingen
nærmiljøanlegg og har svært
begrensede virkninger for nærmiljø og
friluftsliv. Skogsområdet på kollen
langs fv. 354 (Tombveien) har
kvaliteter som friluftsområde, men
området er lite og adkomst begrenset
(via tunet på Arneberg gård). Støy fra
stasjonsområdet kan berøre
friluftsområder i nærområdet noe.

Naturmangfold

Stasjonsvariant 5a nord er lagt på
dyrka jord. Det er ikke registrert
naturverdier i området som berøres
direkte. Flere rødlistede fuglearter er
registrert i nærområdet, blant annet
vipe (EN) og åkerrikse (CR). Dette
er arter som ofte hekker på åkrer.
Vipe er siste registrert i 2017, mens
registreringen av åkerrikse er tilbake
i 1995. Stasjonen vil ikke ha

Stasjonsvariant 5a sør er lagt på
dyrka jord og noe skogsmark. Det er
ikke registrert naturverdier her, men
det er registrert flere fuglearter
tilknyttet
Arneberghølen/Kråkstadbekken som
ligger tett på. Her er inngår mange
rødlisterater knyttet til vann/våtmark
og kulturlandskap. Stasjonsvariant 5a
sør ligger også i et lite grøntdrag
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Kriterie

Stasjonsvariant 5a nord
betydning for disse (eller andre
rødlistede arter).

Stasjonsvariant 5a sør
mellom skogsområder i vest og
Strømnesåsen i øst. Inngrep knyttet til
ny stasjon med adkomstvei og
aktivitet på stasjonen kan føre til at
denne mulige økologiske korridoren
opphører eller blir brukt mindre.
Framtidig utbygging i Strømnesåsen
vil imidlertid kunne begrense verdien
av denne.

Kulturarv

Stasjonsvariant 5a nord griper inn i
et landskap med viktige
kulturhistoriske verdier. Det
innebærer direkte berøring av
automatisk fredete
steinalderlokaliteter. Stort potensial
for hittil ukjente arkeologiske
kulturminner under bakken.
Stasjonsvariant 5a nord har
begrenset barrierevirkning i
kulturlandskapet.

Stasjonsvariant 5a sør griper inn i et
viktig kulturlandskap og fragmenterer
gårdsmiljøet Arneberg.
Stasjonsvariant 5a sør innebærer
nærføring til automatisk fredete
kulturminner. Noe potensial for hittil
ukjente arkeologiske kulturminner
under bakken i dyrka jord.
Stasjonsvariant 5a sør har noe
barrierevirkning i kulturlandskapet.

Naturressurser

Stasjonsvariant 5a nord er lagt på et
jorde. Det beslaglegger 22 dekar
dyrka jord (et lite restareal mellom
stasjonen og fv. 353 (Tesalaveien)
er inkludert i dette beslaget). Beslag
knyttet til nytt dobbeltspor, ny gangog sykkelvei og utbedring av fv. 353
(Tesalaveien) er ikke inkludert i
arealberegningen. Andre
naturressurser berøres ikke.

Stasjonsvarianten 5a sør er lagt på
dyrka jord. Selve stasjonen
beslaglegger 15 dekar dyrka jord.
Adkomstvei fra fv. 354 (Tombveien)
ligger også på dyrka jord. Den tar 7,6
dekar. I tillegg blir det liggende noen
restarealer på sørøstsiden av
adkomstveien og stasjonen som blir
veldig tungdrevne. Det er her forutsatt
at 5,1 dekar faller ut av produksjon av
den grunn. Samlet beslag av dyrka
jord blir dermed 28 dekar. Stasjonen
legges over et jorde, og vil gjøre dette
mer tungdrevet. Dette deles imidlertid
allerede av dobbeltsporet.
Adkomstvei deler også et jorde, og
gjør driften her mindre rasjonell. En
justering av traséen til adkomstveien
kan gi mindre arealbeslag. Ved å
følge fv. 354 (Tombveien) lengre kan
beslag begrenses betydelig. Beslag
knyttet til nytt dobbeltspor, ny gangog sykkelvei og utbedring av fv. 354
(Tombveien) er ikke inkludert i
arealberegningen. Andre
naturressurser berøres ikke.
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Kriterie
Sikkerhet/
RAMS

5.7.3

Stasjonsvariant 5a nord
For sikkerhet/RAMS er grunnlaget
for lite på nåværende tidspunkt til å
kunne vurdere risikonivået ved de
ulike stasjonsvariantene.

Stasjonsvariant 5a sør
For sikkerhet/RAMS er grunnlaget for
lite på nåværende tidspunkt til å
kunne vurdere risikonivået ved de
ulike stasjonsvariantene.

Sammenstilling

I tillegg til den tekstlige analysen av kriteriene ovenfor, er det gjort en innbyrdes vurdering av
stasjonsvariantene opp mot hverandre. Denne er vist i Tabell 5.
Tabell 5: Sammenstilling av stasjonsvariant 5a nord og sør
Stasjonsvariant 5a nord
Prioriterte kriterier
Kostnad
Gjennomførbarhet
Knutepunkt
Supplerende kriterier
Ikke-prissatte konsekvenser
Sikkerhet/RAMS

Stasjonsvariant 5a sør

0
-

Referansealternativ
Referansealternativ
Referansealternativ

+
0

Referansealternativ
Referansealternativ

De prioriterte kriteriene viser at stasjonsvariant 5a nord har samlet en lavere kostnad enn sør.
Kostnaden for stasjonsvariant 5a nord er grovt anslått til ca. 25 millioner kroner lavere enn
stasjonsvariant 5a sør (usikkerhet fra 65 mill.kr. lavere til 15 mill.kr. høyere). Det er spesielt
plattform delvis på bru (sør) og vei-/bruadkomst (sør) som bidrar til dette. For gjennomførbarhet får
stasjonsvariant 5a nord en noe dårligere vurdering, det kommer bedre ut på SHA, men har noe
mer omfattende geotekniske tiltak som følge av større dybde til berg. Stasjonsvariant 5a nord
ligger relativt langt fra Karlshus og legger ikke til rette for tettsteds-/stedsutvikling, dette gjør at
stasjonsvariant 5a nord vurderes som dårligere enn sør. De supplerende kriteriene viser at for
ikke-prissatte konsekvenser vurderes det at stasjonsvariant 5a sør vil ha større negativ visuell
påvirkning, og det er noe større beslag av dyrka jord. I tillegg til direkte beslag vil begge
stasjonsvarianter kunne medføre økt utbyggingspress på dyrka jord i tilstøtende områder. For
sikkerhet/RAMS er grunnlaget for lite på nåværende tidspunkt til å kunne vurdere risikonivået ved
de ulike stasjonsvariantene. Forutsatt at tiltak for grunnforholdene ivaretas er det ikke noe på
nåværende tidspunkt som skulle tilsi at noen av stasjonsvariantene ikke vil kunne nå Bane NORs
RAM- og sikkerhetskrav.
Det er ikke registrert avvik fra Teknisk regelverk [8], konseptdokument [9] eller Teknisk designbasis
[10].
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5.8

Alternativ 5b

5.8.1

Beskrivelse av stasjonsvarianter

Beskrivelse av stasjonsvarianter angir en foreløpig løsning som vil være gjenstand for videre
optimalisering.
5.8.1.1 Stasjonsvariant 5b sør (referanse)
Stasjonsvariant 5b sør begynner ved ca. km 75,9 avsluttes ved ca. km 76,3 og ligger mellom åsen
ved Kjellerød gård og åsen ved Arneberg gård vest for fv. 354 (Tombveien), se figur 32.

Figur 32: Foreløpig stasjonslokalisering for stasjonsvariantene 5b nord og 5b sør.
Adkomstvei til ny stasjonsvariant 5b sør er planlagt fra rv. 110. Det er lagt til grunn kjørevei med
veibredde 7,5 meter med langsgående gang- og sykkelvei, se figur 33. Vurdering av koblingspunkt
mellom adkomstvei og rv. 110 ble gjort i forbindelse med tidligere optimalisering av trasé [20], og
denne vurderingen er lagt til grunn. På bakgrunn av dette er adkomstvei planlagt i ny trasé nord for
eksisterende bane med utgangspunkt i eksisterende kryss rv. 110 x Karlshusjordet. Adkomstveien
ligger i lokalveien Karlshusjordet fram til rundkjøringen, før den krysser eksisterende bane og
knytter seg til eksisterende veitraséer i kryss fv. 353 (Tesalaveien) x fv. 354 (Tombveien).
Adkomstveien følger videre eksisterende trasé for fv. 354 (Tombveien) frem til den nordligste av de
regulerte adkomstene til Strømnesåsen. Deretter tar den av nordover for så å svinge sørvestover
og føres parallelt med fv. 354 (Tombveien) inn mot stasjonen. Det er vurdert å følge eksisterende
trasé for fv. 354 (Tombveien) lenger før en tar av til stasjonen, men det er vurdert som en dårligere
løsning på grunn av stigning av vei og geotekniske forhold.
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Kjøreavstand fra rv. 110 til stasjonen blir på 2,0 km. Gangavstand fra Karlshus sentrum (rådhuset)
blir 2,3 km som gir en gangtid på ca. 30 minutter og sykkeltid på ca. 10 minutter. Enten du kommer
fra Tomb/Saltnes eller Karlshus vil du måtte forsere noen høydemeter opp til stasjonen fra der den
tar av fra fv. 354 (Tombveien). Det regulerte boligutviklingsarealet på Strømnesåsen ligger tettere
på stasjonen på motsatt side av fv. 354 (Tombveien) og har gangavstand til stasjonen. Buss- evt.
annen kollektivtrafikk må vende ved stasjonen og kjøre samme vei tilbake for å kunne returnere
tilbake til hovedveier og Karlshus sentrum. Det at stasjonen kobler seg på fv. 354 (Tombveien) gir
en god forbindelse mot Tomb og Saltnes.

Figur 33: Foreløpige stasjonslokaliseringer for traséalternativ 5b med eksisterende og mulige nye
adkomstveier. Omfanget av veier er avhengig av stasjonslokalisering.
Stasjonsarealet blir liggende mellom to høydedrag. Dette gjør at stasjonsarealet på mange måter
får sin naturlige plassering og utforming definert av terrenget, se figur 34. I området for
stasjonsvariant 5b sør ligger stasjonen delvis på dyrka jord og delvis på skog/berg. Plattformer og
parkeringsplass ligger på dyrka jord på en 2–8 meter høy fylling av løsmasser der dybde til berg
varierer fra 0 meter til ca. 5 meter. Den nordlige enden av plattformen kommer rett ut av en steil
bergvegg og ligger på berg i 10-20 meters lengde. Den sydlige enden av plattform ligger på berg
eller i bergskjæring i ca. 100 meters lengde. Bergskjæringen har opptil 6 meter høyde, se figur 35.
Trasé og plattformer ligger delvis på terreng og delvis i skjæring ved at det fylles på med masser i
stasjonsområdet. Dette gjør at det enklere å fordele stasjonsarealet/parkeringsarealet langs etter
hele plattformlengden, og det blir direkte tilgang til plattform fra terreng. Parkeringsareal er forsøkt
plassert sentralt på plattformer og fordelt i lengderetningen til plattformene. Det er rom for å
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ekspandere med flere parkeringsplasser. Det er etablert en adkomst til motsatt sideplattform, dette
er en undergang som ligger sentralt på plattformene. Trapper, ramper og undergang er gitt en
bredde som gjør at den vil framstå som en tydelig og godt synlig adkomst til plattform på motsatt
side. Det ligger til rette for også å vurdere andre utforminger av stasjon og stasjonsareal for
stasjonsvariant 5b sør. Om det brukes mindre masser i stasjonsarealet så er det mulig å vurdere et
mer tosidig stasjonsareal med bedre tilgjengelighet til plattform i sør, men samtidig dårligere
tilgjengelighet til plattform i nord.
Avstanden til eksisterende bebyggelse på Karlshus og planlagte utbyggingsområder gjør at
stasjonsplasseringen ikke legger til rette for tettsteds-/stedsutvikling knyttet direkte til stasjonen.
Det er mulig å utvikle områder knyttet til Karlshus i stasjonens retning, men avstanden vurderes å
være for stor til at stasjonen vil kunne bli en del av tettstedet. Nærheten til utviklingsområdet på
Strømnesåsen er positivt med tanke på nærhet og tilgjengelighet samt videre utvikling knyttet til
dette området.
Det forutsettes at gang- og sykkelvei fra Karlshus til Strømnesåsen iht. gjeldende reguleringsplan
etableres i forbindelse med utbygging på Strømnesåsen, før gjennomføring av jernbaneprosjektet.
Eventuelle andre nødvendige veitiltak som kan bli aktuelle er foreløpig ikke vurdert og må
eventuelt innarbeides i det videre planarbeidet.

Figur 34: Mulig stasjonslokalisering 5b sør.
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Figur 35: Skisse for tverrsnitt og lengdesnitt av mulig stasjonsvariant 5b sør (illustrasjon viser
eksisterende terreng).
For stasjonsvariant 5b sør ligger det en faresone 1-1 karakterisert med middels faregrad et stykke
nord for fylling for parkeringsplassen, se figur 15. I tillegg ligger det en mulig faresone 7-4 rett
under stasjonen. Foreløpige vurderinger av grunnundersøkelser tilsier at denne faresonen vil bli
vesentlig mindre eller falle helt bort.
På grunn av løsmassedybdene og tilhørende fyllinger for plattform og parkeringsplass samt
utgraving for kulverter og ramper, så er det behov for å stabilisere løsmassene. Dette for å unngå
setninger på konstruksjoner, nytt dobbeltspor og plattform. De geotekniske tiltakene for
stasjonsvariant 5b sør medfører lite behov for kalk-sementpeler til tross for stor oppfyllingshøyde
for både plattform og parkeringsplass på grunn av generelt små dybder til berg. I stedet blir det
utført en del masseutskifting for stabilisering.
Parkeringsplass blir i mindre grad liggende på dyrka jord. Det antas ikke behov for utgraving for
kulvert og ramper. Konstruksjonene bygges hovedsakelig på fylling på masseutskiftet grunn. Det
skal sprenges en del for plattform der trasé for nytt dobbeltspor kommer ut av bergskjæring i nord.
Det er ikke forutsatt plattform på bru.
Fyllingshøyden på opptil 8 meter over eksisterende terreng er valgt for å være et mulig deponi for
steinmasser fra bergskjæringen rett nord for stasjonen. Det er ansett å være et kostnadsbesparende tiltak. Ellers vurderes denne stasjonsvarianten å gi gode muligheter for tiltak som kan
medføre kostnadsreduksjoner ved alternative utførelser.
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Stasjonsvariant 5b sør ligger på høy fylling slik at alle konstruksjoner vil bli liggende høyere enn
dagens terreng. Undergang under nytt dobbeltspor kan derfor utføres ordinært, dvs. ikke vanntett
konstruksjon.
Stasjonsvariant 5b sør har mulighet for utslipp av overflatevann til Møllebekken. Stasjonsvariant 5b
sør ligger omtrent 0,8 km unna nærmeste pumpestasjon for spillvann og vannforsyning.
Stasjonsvariant 5b sør antas ikke å komme i konflikt med kommunalt anlegg.
5.8.1.2 Stasjonsvariant 5b nord
Stasjonsvariant 5b nord begynner ved ca. km 75,0 avsluttes ved ca. km 75,4 og ligger nordvest for
åsen ved Kjellerød gård og sørvest for fv. 353 (Tesalaveien), se figur 36.

Figur 36: Foreløpig stasjonslokalisering for stasjonsvariantene 5b nord og 5b sør.

Adkomstvei til ny stasjonsvariant 5b nord er planlagt fra rv. 110. Det er lagt til grunn kjørevei med
veibredde 7,5 meter med langsgående gang- og sykkelvei, se figur 37. Vurdering av koblingspunkt
mellom adkomstvei og rv. 110 ble gjort i forbindelse med tidligere optimalisering av trasé [20], og
disse vurderingen er lagt til grunn. På bakgrunn av dette er adkomstvei planlagt i ny trasé nord for
eksisterende bane med utgangspunkt i eksisterende kryss rv. 110 x Karlshusjordet. Adkomstveien
ligger i lokalveien Karlshusjordet fram til rundkjøringen, før den krysser eksisterende bane og
knytter seg til eksisterende veitraséer i kryss fv. 353 (Tesalaveien) x fv. 354 (Tombveien).
Adkomstveien følger videre eksisterende trasé for fv. 353 (Tesalaveien). Deretter tar den av
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sørover direkte inn på stasjonsområdet. Adkomstveiene ligger i stor grad på eksisterende
veigrunn, men det nye profilet er bredere enn dagens vei og en forutsetter foreløpig at veiene må
bygges på nytt på hele strekningen fra kryss rv. 110 til stasjonsvariant 5b nord. Det er vurdert å
legge adkomstveien i en mer rett linje fra kryss fv. 353 (Tesalaveien) x fv. 354 (Tombveien) utenom
traséen for eksisterende fv. 353 (Tesalaveien), men det er vurdert som en dårligere løsning på
grunn av omfanget av beslag av dyrka jord og geotekniske forhold. Eventuelle andre nødvendige
veitiltak som kan bli aktuelle er foreløpig ikke vurdert og må eventuelt innarbeides i det videre
planarbeidet.
Kjøreavstand fra rv. 110 til stasjonsvariant alt 5b nord er ca. 2,1 km. Gangavstand fra Karlshus
sentrum (rådhuset) er ca. 2,4 km, noe som gir en gangtid på ca. 31 minutter og sykkeltid på ca. 10
minutter. Det er mindre høydeforskjeller mellom stasjon og sentrum. Kollektivtrafikk må vende ved
stasjonen og kjøre samme vei tilbake for å kunne returnere til hovedveier og Karlshus sentrum.
Stasjonen ligger med en kort avkjøring fra fv. 353 (Tesalaveien). Det er mulighet for utvidelse av
parkeringsarealet. Stasjonen er ikke synlig fra Karlshus sentrum.

Figur 37: Foreløpige stasjonslokaliseringer for traséalternativ 5b med eksisterende og mulige nye
adkomstveier. Omfanget av veier er avhengig av stasjonslokalisering.
Stasjonsarealet og plattformer blir liggende på terreng/lav fylling i den ene halvdelen i nord (0-3
meter), mens den andre halvdelen i sør blir liggende i en skjæring (1–12 meter), se figur 38.
I området for stasjonsvariant 5b nord ligger stasjonen i stor grad på dyrka jord, og delvis i
skog/berg. Plattformer og parkeringsplass ligger i fylling på ca 1 meter – 4 meter høyde på
løsmasser som varierer i dybde til berg fra 0 meter til opp mot 15 meter. Den sydlige enden av
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plattformen og deler av parkeringsplassen ligger i ca 70 meter lengde i en opptil 12 meter høy
bergskjæring.
Dobbeltsporet og plattformer ligger i hovedsak på terreng, søndre del av plattformer ligger i en
skjæring. Dette gir allikevel muligheten til å fordele store deler av parkeringsarealet i
lengderetningen på samme nivå som plattformene, se figur 39. Dette gir en god fordeling og
tilgjengelighet til sideplattformen som ligger mot fv. 353 (Tesalaveien). Det er etablert én adkomst
til motsatt sideplattform, dette er en undergang som ligger sentralt på plattformene. Trapper,
ramper og undergang er gitt en bredde som gjør at den vil framstå som en tydelig og godt synlig
adkomst til plattform på motsatt side.
Avstanden til eksisterende bebyggelse på Karlshus og planlagte utbyggingsområder gjør at
stasjonsplasseringen ikke legger til rette for tettsteds-/stedsutvikling knyttet direkte til stasjonen.
Det er mulig å utvikle områder knyttet til Karlshus i stasjonens retning, men avstanden er for stor til
at stasjonen vil kunne bli en del av tettstedet.

Figur 38: Mulig stasjonslokalisering 5b nord.
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Figur 39: Skisse for tverrsnitt og lengdesnitt av mulig stasjonsvariant 5b nord (illustrasjon viser
eksisterende terreng).
Det ligger en mulig faresone, 7-1, i området, se figur 15.
Det er generelt 5 – 10 meter dypere til berg for stasjonsvariant 5b nord enn for 5b sør. Samtidig
skal det fylles opp vesentlig mindre for plattform og parkeringsareal for stasjonsvariant 5b nord enn
for 5b sør. Tilsvarende skal det sprenges en del mer, spesielt for plattformer for stasjonsvariant 5b
nord enn for 5b sør.
For konstruksjon har man en undergang under sporet. I stasjonsvariant 5b nord ligger trasé for nytt
dobbeltspor omtrent i høyde med eksisterende terreng. Grunnvannet forventes å ligge forholdsvis
høyt i området, som gjør at undergang med tilhørende ramper må være vanntette.
Stasjonsvariant 5b nord ligger ca. 1,2 km unna pumpestasjon for spillvann og vannforsyning.
Stasjonen er plassert over en eksisterende bekk, og krever dermed omlegging av bekk eller
stikkrenne under stasjonen. Det kreves tiltak for bortledning/fordrøyning av overvann.
Stasjonsvariant 5b nord antas ikke å komme i konflikt med kommunalt anlegg.
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Analyse av stasjonsvarianter

Tabell 6: Analyse av stasjonsvariant 5b nord og sør
Kriterie
Kostnader

Stasjonsvariant 5b nord
Kostnad for stasjonsvariant 5b nord
er grovt anslått til ca. 20 millioner
høyere (usikkerhet fra 10 mill. kr.
lavere til 50 mill.kr. høyere) enn
stasjonsvariant 5b sør.

Stasjonsvariant 5b sør
Referansealternativ.

Større dybde til berg i
stasjonsvariant 5b nord enn sør gir
større behov for kalk-sementpeler.
Kulvert og ramper i sør trenger ikke
oppdriftsforankring. Det er
nødvendig i nord. Det skal sprenges
mer i nord enn i sør. Det fylles opp
med stein som deponi i sør. Dette
kan ikke utføres i nord.

De geotekniske tiltakene for
stasjonvariant 5b sør medfører mindre
behov for kalk-sementpeler til tross for
stor oppfyllinghøyde for både
plattform og parkeringsplass på grunn
av generelt små dybder til berg. I
stedet blir det utført en del
masseutskifting for stabilisering.

Gjennomførbarhet
Grunnforhold

Parkeringsplass blir i mindre grad
liggende på dyrka jord.
Det blir ikke behov for utgraving for
kulvert og ramper. Konstruksjonene
bygges hovedsakelig på fylling på
masseutskiftet grunn.
Det skal sprenges en del for plattform
der trasé for nytt dobbeltspor kommer
ut av bergskjæring i nord. Det blir ikke
plattform på bru.
Fyllingshøyden på opptil 8 meter over
eksisterende terreng er valgt for å
være et mulig deponi for steinmasser
fra bergskjæringen rett nord for
stasjonen. Det er ansett å være et
kostnadsbesparende tiltak.
Ellers vurderes denne
stasjonsvarianten å gi gode
muligheter for tiltak som kan medføre
kostnadsreduksjoner ved alternative
utførelser.
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Kriterie
Nærhet til
eksisterende
bane

Stasjonsvariant 5b nord
Parkeringsarealet ligger nærmere
eksisterende bane, men det vil være
veigrunn mellom stasjonsareal og
eksisterende bane.

Stasjonsvariant 5b sør
Ligger ikke i nærhet til eksisterende
bane

Nærhet til
eksisterende
veier

Stasjonsareal ligger langs fv. 353
(Tesalaveien). Veien må omlegges
nord for stasjonen uavhengig av
stasjonsplassering.

Går over fv. 354 (Tombveien).
Tilleggstiltak, som følge av nærhet, vil
være noe lengre sikring av fv. 354
(Tombveien) fra overliggende
baneanlegg. En del sikringstiltak vil
uansett måtte utføres som følge av
banen og ikke stasjonen isolert.

Drift på
eksisterende
bane

Stasjonsvarianten har ingen
påvirkning av drift på banen. Ligger
nærmest eksisterende bane, men
det antas at parkeringsareal vil være
buffer mot banen ved kranbruk i
forbindelse med bygging av stasjon.

Stasjonsvarianten har ingen
påvirkning av drift på banen.

Sikkerhet, helse
og arbeidsmiljø
(SHA)

Stasjonsvariant 5b nord ligger i
tilstrekkelig avstand til eksisterende
bane i drift, men lokaliseringa vil
medføre et veiprosjekt (oppgradering
av fv. 353 (Tesalaveien)) nært bane i
drift. Høy bergskjæring i sør vil
medføre en del sprengning. God
plass til riggområde, og det kan lett
utvides ved behov.

Stasjonsvariant 5b sør har en fylling
under trasé for nytt dobbeltspor og
stasjon. Overskuddsmasser kan bruke
til fyllingen, noe som vil gi en kortere
vei for massetransport. I sør har
varianten en bergskjæring som vil
medføre noe sprengning.

Knutepunkt
(sentralitet,
tilgjengelighet
og
arealutvikling)

Stasjonsvarianten blir liggende noe
lengre fra Karlshus sentrum og
tilhørende bebyggelse. Det blir få
som vil velge å gå til stasjonen.
Stasjonen er innenfor rekkevidde,
med en avstand med sykkel på 2,4
km fra Karlshus. Kollektivtrafikk må
returnere samme vei som den kom
fra Karlshus.

Stasjonsvarianten blir liggende relativt
langt fra Karlshus sentrum og
tilhørende bebyggelse. Det blir få som
vil velge å gå til stasjonen. Stasjonen
er innenfor rekkevidde, med en
avstand med sykkel på 2,3 km fra
Karlshus. Nærheten til det regulerte
boligområdet i Strømnesåsen gjør at
det kan bli framtidig bebyggelse her
som har gangavstand til stasjonen.
Kollektivtrafikk må returnere samme
vei som den kom Karlshus. Koblingen
til fv. 354 (Tombveien) gir god
tilgjengelighet mot Tomb og Saltnes.

Stasjonsarealet er relativt flatt kan
ligge på terreng på samme nivå og
fordelt langs med plattformene i
store deler av plattformlengden. Det
er gode forutsetninger for å etablere

Stasjonsarealet blir i hovedsak
liggende på samme nivå som
plattformene, men deler av plattform
blir liggende i skjæring.
Stasjonsarealet kommer relativt tett
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Stasjonsvariant 5b nord
et funksjonelt, effektivt og oversiktlig
stasjonsareal.

Stasjonsvariant 5b sør
på plattformene, men noe utfordrende
å fordele parkeringsarealer i
plattformenes lengderetning.

Det er stor avstand til Karlshus
sentrum og alternativet legger ikke til
rette for tettsteds-/stedsutvikling.

Det er stor avstand til Karlshus
sentrum og alternativet legger ikke til
rette for tettsteds-/stedsutvikling. Men
nærheten til det regulerte
boligområdet på Strømnesåsen er
positivt, også med tanke på videre
utvikling av dette området.

Stasjonsvariant 5b nord ligger i et
åpent og tilnærmet flatt
jordbrukslandskap av middels verdi.
Store flater med parkering og
kjøreveier vil kunne virke fremmed,
og vil være synlig i det åpne
landskapet. Plasseringen midt ute på
jordet vil dele opp et
sammenhengende landskapsrom og
danne en visuell barriere i
jordbrukslandskapet. I nordre del av
stasjonsvarianten ligger
stasjonsområdet omtrent i høyde
med plattformene. I søndre del vil
stasjonsområdet ligge ca. 5 meter
høyere enn plattformene og ha en
noe dårligere tilpassing til
landskapet. Ramper/trapper til
underganger vil være synlig fra
vestsiden av stasjonsområdet, mens
på østsiden vil ramper/trapper ligge
nedsenket. Stasjonsområdet ligger
ca. 125 meter fra fv. 353
(Tesalaveien). Der stasjonsområdet
ligger på terreng vil det kunne
tilpasses til landskapet, mens der det
ligger høyere enn plattformene vil
tilpassingen være noe dårligere.
Adkomstvei vil ligge i traséen til
dagens fv. 353 (Tesalaveien). Det
medfører noen skjæringer og
fyllinger, men kan stort sett tilpasses
landskapet.

Stasjonsvariant 5b sør ligger i et
småkupert jordbrukslandskap av
middels verdi. Stasjonsområdet ligger
på en opptil 8 meter høy fylling over
dyrka jord, noe som medfører en
dårlig terrengtilpassing mot Arneberg.
Selve stasjonsområdet er plassert
mellom terrengryggene, noe som gir
en forankring i landskapet selv om det
ligger høyt. Terreng og vegetasjon vil
dempe synligheten av
stasjonsområdet mot nord og sør.
Stasjonsområdet vil være synlig fra
bebyggelsen rundt Karlshus, men i
liten grad fra fv. 354 (Tombveien), da
plattformene avsluttes før
landskapsrommet ved fv. 354
(Tombveien). Nærføringen til gården
Arneberg har negative visuelle
virkninger. Stasjonsområdet vil være
et dominerende element sett fra
gårdstunet. Adkomstveien har dårlig
forankring der den ligger på dyrka
jord.

Stasjonsvariant 5b nord berører
ingen større friluftsområder, ingen

Stasjonsvariant 5b sør berører ingen
større friluftsområder, ingen
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Kriterie

Stasjonsvariant 5b nord
registrerte turstier/-veier samt ingen
nærmiljøanlegg og har svært
begrensede virkninger for nærmiljø
og friluftsliv. Støy fra
stasjonsområdet kan berøre
friluftsområder i nærområdet noe.

Stasjonsvariant 5b sør
registrerte turstier/-veier samt ingen
nærmiljøanlegg og har svært
begrensede virkninger for nærmiljø og
friluftsliv. Skogsområdet på kollene
langs fv. 354 (Tombveien) har
kvaliteter som friluftsområde, men
området er lite og adkomst begrenset
(via tunet på Arneberg gård). Støy fra
stasjonsområdet kan berøre
friluftsområder i nærområdet noe.

Naturmangfold

Stasjonsvariant 5b nord er lagt på
dyrka jord. Det er ikke registrert
naturverdier i området som berøres
direkte. Flere rødlistede fuglearter er
registrert i nærområdet, blant annet
vipe (EN) og åkerrikse (CR). Dette
er arter som ofte hekker på åkrer.
Vipe er siste registrert i 2017, mens
registreringen av åkerrikse er tilbake
i 1995. Stasjonen vil ikke ha
betydning for disse (eller andre
rødlistede arter).

Stasjonsvariant 5b sør er lagt på
dyrka jord og skogsmark. Det er ikke
registrert naturverdier her, men det er
registrerte flere fuglearter tilknyttet
Arneberghølen/Kråkstadbekken som
ligger tett på. Her er inngår mange
rødlisterater knyttet til vann/våtmark
og kulturlandskap. Stasjonsvariant 5b
sør ligger også i et lite grøntdrag
mellom skogsområder i vest og
Strømnesåsen i øst. Inngrep knyttet til
ny stasjon med adkomstvei og
aktivitet på stasjonen kan føre til at
denne mulige økologiske korridoren
opphører eller blir brukt mindre.
Framtidig utbygging i Strømnesåsen
vil imidlertid kunne begrense verdien
av denne.

Kulturarv

Stasjonsvariant 5b nord griper inn i
et landskap med viktige
kulturhistoriske verdier.
Stasjonsvarianten innebærer direkte
berøring av automatisk fredete
steinalderlokaliteter. Stort potensial
for hittil ukjente arkeologiske
kulturminner under bakken i dyrka
jord.

Stasjonsvariant 5b sør griper inn i et
viktig kulturlandskap og fragmenterer
gårdsmiljøet Arneberg. Alternativet
innebærer direkte berøring av et
automatisk fredet kulturminne, en
gravrøys, samt nærføring til en annen
fredet gravrøys. Stort potensial for
hittil ukjente arkeologiske kulturminner
under bakken i dyrka jord.

Naturressurser

Stasjonsvariant 5b nord er i sin
helhet lagt på dyrka jord (og noen
åkerholmer) Stasjonen med
adkomstvei tar 21 dekar fulldyrka
jord. Adkomstveien splitter et jorde,
slik at driften blir mindre rasjonell.
Beslag knyttet til nytt dobbeltspor, ny
gang- og sykkelvei og utbedring av
fv. 353 (Tesalaveien) er ikke

Stasjonsvariant 5b sør er lagt på
dyrka jord og skog. Selve stasjonen
beslaglegger 11 dekar dyrka jord.
Adkomstvei fra fv. 354 (Tombveien)
ligger også på dyrka jord. Den tar
også 11 dekar. I tillegg blir det
liggende noen restarealer på
sørøstsiden av adkomstveien, som
blir veldig tungdrevne. Det er her
forutsatt at 2 dekar faller ut av
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Kriterie

Stasjonsvariant 5b nord
inkludert i arealberegningen. Andre
naturressurser berøres ikke.

Stasjonsvariant 5b sør
produksjon av den grunn. Samlet
beslag av dyrka jord blir dermed 24
dekar. Stasjonen legges over et jorde
og vil gjøre dette mer tungdrevet.
Dette deles imidlertid allerede av
dobbeltsporet. Adkomstvei deler også
et jorde og gjør driften her mindre
rasjonell. En justering av traséen til
adkomstveien kan gi mindre
arealbeslag. Ved å følge fv. 354
(Tombveien) lengre kan beslag
begrenses betydelig. Beslag knyttet til
nytt dobbeltspor, ny gang- og
sykkelvei og utbedring av fv. 354
(Tombveien) er ikke inkludert i
arealberegningen. Andre
naturressurser berøres ikke.

Sikkerhet/
RAMS

For sikkerhet/RAMS er grunnlaget
for lite på nåværende tidspunkt til å
kunne vurdere risikonivået ved de
ulike stasjonsvariantene.

For sikkerhet/RAMS er grunnlaget for
lite på nåværende tidspunkt til å
kunne vurdere risikonivået ved de
ulike stasjonsvariantene.

5.8.3

Sammenstilling

I tillegg til den tekstlige analysen av kriteriene ovenfor, er det gjort en innbyrdes vurdering av
stasjonsvariantene opp mot hverandre. Denne er vist i Tabell 7.
Tabell 7: Sammenstilling av stasjonsvariant 5b nord og sør
Stasjonsvariant 5b nord
Prioriterte kriterier
Kostnad
Gjennomførbarhet
Knutepunkt
Supplerende kriterier
Ikke-prissatte konsekvenser
Sikkerhet/RAMS

Stasjonsvariant 5b sør

0
-

Referansealternativ
Referansealternativ
Referansealternativ

+
0

Referansealternativ
Referansealternativ

De prioriterte kriteriene viser at stasjonsvariant 5b nord har en noe høyere kostnad enn sør.
Kostnaden for stasjonsvariant 5b nord er grovt anslått til ca. 20 millioner kroner høyere enn
stasjonsvariant 5b sør (usikkerhet fra 10 mill. kr. lavere til 50 mill.kr. høyere). Det er spesielt
grunnstabilisering og fylling (sør) og oppdriftsforankring av kulvert (nord) som bidrar til dette. Vei/bruadkomst er noe dyrere for stasjonsvariant sør. For gjennomførbarhet får stasjonsvariant 5b
nord en noe dårligere vurdering, som følge av geotekniske tiltak. Stasjonsvariant 5b nord ligger
langt fra Karlshus og legger ikke til rette for tettsteds-/stedsutvikling, dette gjør at stasjonsvariant
5b nord vurderes som dårligere enn sør. De supplerende kriteriene viser at for ikke-prissatte
konsekvenser vurderes det at stasjonsvariant 5b sør vil ha større negativ visuell påvirkning, og det

UHS

Side:
68 av 72
Siling av stasjonslokaliseringer Dok.nr: UHS-00-A-20205
Rev.:
03A
Råde
Dato
05.03.2019

er noe større beslag av dyrka jord. I tillegg til direkte beslag vil begge stasjonsvarianter kunne
medføre økt utbyggingspress på dyrka jord i tilstøtende områder. For sikkerhet/RAMS er
grunnlaget for lite på nåværende tidspunkt til å kunne vurdere risikonivået ved de ulike
stasjonsvariantene. Forutsatt at tiltak for grunnforholdene ivaretas er det ikke noe på nåværende
tidspunkt som skulle tilsi at noen av stasjonsvariantene ikke vil kunne nå Bane NORs RAM- og
sikkerhetskrav.
Det er ikke registrert avvik fra Teknisk regelverk [8], konseptdokument [9] eller Teknisk designbasis
[10].
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6

OPPSUMMERING OG ANBEFALING

6.1

Alternativ 6a

Analyse av stasjonsvariant 6a nord og stasjonsvariant 6a sør mot de nevnte kriterier (prioriterte
kriterier: kostnader, gjennomførbarhet, knutepunkt og supplerende kriterier: ikke-prissatte
konsekvenser og sikkerhet/RAMS) viser at stasjonsvariant 6a sør er vurdert bedre enn
stasjonsvariant 6a nord når det gjelder kostnader og gjennomførbarhet. Kostnaden for
stasjonsvariant 6a nord er grovt anslått til ca.125 millioner kroner høyere enn stasjonsvariant 6a
sør (usikkerhet fra 70 mill.kr. høyere til 180 mill.kr. høyere). Med hensyn til geoteknikk og
anleggsgjennomføring er stasjonsvariant 6a nord vesentlig mer komplisert enn stasjonsvariant 6a
sør. Ved stasjonsvariant 6a nord er dybder til berg mellom ca. 6 til 15 meter under terreng, i tillegg
til at løsmassene består av bløt leire og kvikkleire. Stasjonsvariant 6a sør ligger etter bru over fv.
354 (Tombveien) og forventes ikke å gi spesielle geotekniske utfordringer. Stasjonsvariant 6a nord
har best tilgjengelighet mot Karlshus og best potensial for arealutvikling. Stasjonsvariant 6a sør har
best tilgjengelighet for kollektivtransport og best intern tilgjengelighet på stasjonsområdet. Totalt
sett er stasjonsvariant 6a nord vurdert noe bedre enn stasjonsvariant 6a sør når det gjelder
knutepunkt, men forskjellen er vesentlig mindre enn for de to øvrige, prioriterte kriteriene.
Stasjonsvariant 6a sør anses som beste variant for to av de tre prioriterte kriteriene for lokalisering
av stasjon. For det supplerende kriteriet ikke-prissatte konsekvenser anses stasjonsvariant 6a nord
som marginalt bedre enn stasjonsvariant 6a sør. Dette skyldes i hovedsak en noe mer skjermet
lokalisering med hensyn til kulturlandskapet rundt Skinnerflo og et noe mindre beslag av dyrka
jord. For det supplerende kriteriet sikkerhet (RAMS) er det ikke vesentlige forskjeller mellom
variantene.
På bakgrunn av analysen anbefales stasjonsvariant 6a sør lagt til grunn for arbeid med teknisk
hovedplan og kommunedelplan med konsekvensutredning.

6.2

Alternativ 5a

Analyse av stasjonsvariant 5a nord og stasjonsvariant 5a sør mot de nevnte kriterier (prioriterte
kriterier: kostnader, gjennomførbarhet, knutepunkt og supplerende kriterier: ikke-prissatte
konsekvenser og sikkerhet/RAMS) viser at stasjonsvariant 5a nord har en lavere kostnad enn sør.
Kostnaden for stasjonsvariant 5a nord er grovt anslått til ca. 25 millioner kroner lavere enn
stasjonsvariant 5a sør (usikkerhet fra 65 mill.kr. lavere til 15 mill.kr. høyere). Det er spesielt
plattform delvis på bru og vei-/bruadkomst (sør) som bidrar til dette. For gjennomførbarhet får
stasjonsvariant 5a nord en noe dårligere vurdering, den kommer bedre ut på SHA, men har noe
mer komplekse og omfattende geotekniske tiltak som følge av større dybde til berg.
Stasjonsvariant 5a nord ligger langt fra Karlshus og legger i liten grad til rette for tettsteds/stedsutvikling, mens stasjonsvariant 5a sør har nærhet til et stort boligområde under utvikling og
ligger i aksen mellom de to største tettstedene i Råde kommune. Dette gjør at stasjonsvariant 5a
nord vurderes som noe dårligere enn sør for knutepunkt-kriteriet.
Stasjonsvariant 5a sør anses som beste variant for to av de tre prioriterte kriteriene for lokalisering
av stasjon. For de supplerende kriteriene ikke-prissatte konsekvenser og sikkerhet/RAMS vurderes
det at stasjonsvariant 5a sør blant annet vil ha større visuell påvirkning, og det er noe større beslag
av dyrka jord, men det er overordnet sett relativt små forskjeller mellom variantene. Også for
RAMS er det små forskjeller mellom variantene og vurderes som ubetydelige.
På bakgrunn av analysen anbefales stasjonsvariant 5a sør lagt til grunn for arbeid med teknisk
hovedplan og kommunedelplan med konsekvensutredning.
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Alternativ 5b

Analyse av stasjonsvariant 5b nord og stasjonsvariant 5b sør mot de nevnte kriterier (prioriterte
kriterier: kostnader, gjennomførbarhet, knutepunkt og de supplerende kriterier: ikke-prissatte
konsekvenser og sikkerhet/RAMS), viser at stasjonsvariant 5b nord har en noe høyere kostnad
enn sør. Kostnaden for stasjonsvariant 5b nord er grovt anslått til ca. 20 millioner kroner høyere
enn stasjonsvariant 5b sør (usikkerhet fra 10 mill. kr. lavere til 50 mill.kr. høyere). Det er spesielt
mer grunnstabilisering og oppdriftsforankring av kulvert i nord som bidrar til dette. For
gjennomførbarhet får stasjonsvariant 5b nord en noe dårligere vurdering, som følge av mer
komplekse og omfattende geotekniske tiltak. Stasjonsvariant 5b nord ligger langt fra Karlshus og
legger i liten grad til rette for tettsteds-/stedsutvikling, mens stasjonsvariant 5b sør har nærhet til et
stort boligområde under utvikling og ligger i aksen mellom de to største tettstedene i Råde
kommune. Dette gjør at stasjonsvariant 5b nord vurderes som noe dårligere enn sør for
knutepunkt-kriteriet.
Stasjonsvariant 5b sør anses som beste variant for to av de tre prioriterte kriteriene for lokalisering
av stasjon. For de supplerende kriteriene ikke-prissatte konsekvenser og sikkerhet/RAMS vurderes
det at stasjonsvariant 5b sør blant annet vil ha større visuell påvirkning og større påvirkning på
naturverdier, men det er overordnet sett relativt små forskjeller mellom variantene. Også for RAMS
er det små forskjeller mellom variantene og vurderes som ubetydelige.
På bakgrunn av analysen anbefales stasjonsvariant 5b sør lagt til grunn for arbeid med teknisk
hovedplan og kommunedelplan med konsekvensutredning.
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