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Dagsorden
− Innledning v/ Sarpsborg kommune
− Rolvsøy – Borg bryggerier v/ Bane NOR

‒ Kort om tekniske løsninger
‒ Konsekvensutredning
‒ Foreløpig anbefaling
‒ Spørsmål

− Borg bryggerier – Klavestad v/ Bane NOR
‒ Kort om tekniske løsninger
‒ Konsekvensutredning
‒ Foreløpig anbefaling
‒ Spørsmål

− Litt om veien videre v/ Bane NOR
− Dobbeltspor gjennom Østfold – Nasjonal transportplan 

v/ Jernbanedirektoratet
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Kommunedelplan med KU for IC, rv. 110 og fv. 118

Planprogram fastsatt av bystyrene i  2016/2017



4

Varslet utredningsområde, delt opp i to kommunedelplaner

Seut -
Rolvsøy

Rolvsøy -
Klavestad
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Planbeskrivelse med konsekvensutredning
Delutredninger og fagrapporter
Illustrasjonshefte

Anbefalingsdokumenter



Hva har vi 
produsert?

Hva tenker vi å 
sende på høring?
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Planmaterialet
1. Planbeskrivelse med konsekvensutredning
2. Plankart Rolvsøysund - Klavestad
3. Planbestemmelser Rolvsøysund – Klavestad

4. Illustrasjonshefte

5. Anbefaling Rolvsøy – Borg Bryggerier
6. Anbefaling Borg Bryggerier - Kalvestad
7. Måloppnåelse Rolvsøy – Borg Bryggerier
8. Måloppnåelse Borg Bryggerier - Klavestad

9. Delutredning prissatte konsekvenser
10.Delutredning landskapsbilde
11.Delutredning nærmiljø og friluftsliv
12.Delutredning kulturmiljø
13.Delutredning naturmangfold
14.Delutredning naturressurser

15.Delutredning lokale og 
regionale virkninger

16.Delutredning byutvikling
17.Delutredning trafikk
18.ROS-analyse

19.Miljøbudsjett jernbane
20.Miljøbudsjett vei
21.Fagrapport 

anleggsgjennomføring
22.Fagrapport støy
23.Fagrapport luftforurensning
24.Fagrapport vibrasjoner
25.Fagrapport geoteknikk
26.Fagrapport VA
27. Ingeniørgeologi
28.Miljøgeologi
29.Teknisk Hovedplan



• Infomøte foreløpig anbefaling 09.05.2019

• Felles saksframlegg, alternativ på høring 24.06.2019

• Politisk behandling – alternativ på høring
‒ Styringsgruppa Bypakke NG 13.09.2019

‒ Fylkesutvalget 17.10.2019  

‒ Formannskapet SK 30.10.2019 
‒ Bystyret SK 14.11.2019

‒ Planutvalget FK 16.10.2019
‒ Formannskapet FK 31.10.2019
‒ Bystyret FK 07.11.2019

• Høring tidlig 2020

• Endelig vedtak kommunedelplan i løpet av 2020
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Fremdrift kommunedelplan



• Statens vegvesens håndbok 
V712 Konsekvensanalyser
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Metodikk i konsekvensutredning
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Anbefaling

Kommunedelplan
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• Kost / nytte • Landskapsbilde
• Nærmiljø og friluftsliv
• Kulturmiljø
• Naturmangfold
• Naturressurser

• Lokale og regionale 
virkninger

• Byutvikling
• Trafikk
• ROS-analyse

Anbefaling

• Planbeskrivelse med konsekvensutredning
• Plankart Rolvsøysund-Klavestad
• Planbestemmelser Rolvsøysund-Klavestad
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Metode for ikke prissatte konsekvenser

De ikke-prissatte temaene vurderes i tre hovedtrinn



• Med verdi menes en vurdering av hvor verdifullt et område eller miljø er

• Verdi angis langs en skala som spenner fra liten til stor verdi
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Metode for ikke prissatte konsekvenser - Verdi
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Eksempel på inndeling i delområder. 
Kartet viser delområder for tema 
landskapsbilde. Temaet er delt inn i 
20 underordnede landskapsområder. 
Inndelingen er gjort på grunnlag av 
ulik visuell karakter

Metode for ikke prissatte konsekvenser– inndeling i 
delområder og verdisetting



• Med omfang menes en vurdering av hvordan og i hvilken grad et område påvirkes 
av tiltaket. 
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Metode for ikke prissatte konsekvenser - Omfang
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Metode for ikke prissatte 
konsekvenser – Konsekvens
Med konsekvens menes 
fordeler og ulemper et definert 
tiltak vil medføre i forhold til 
alternativ 0. Konsekvens 
fremkommer ved 
sammenstilling av områdets 
verdi og omfanget av 
påvirkning av området.

Konsekvens er vurdert for hvert 
delområde, og slått sammen for 
hver delstrekning i 
oppsummering.
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Dagsorden
− Innledning v/ Sarpsborg kommune
− Rolvsøy – Borg bryggerier v/ Bane NOR

‒ Kort om tekniske løsninger
‒ Konsekvensutredning
‒ Foreløpig anbefaling
‒ Spørsmål

− Borg bryggerier – Klavestad v/ Bane NOR
‒ Kort om tekniske løsninger
‒ Konsekvensutredning
‒ Foreløpig anbefaling
‒ Spørsmål

− Litt om veien videre v/ Bane NOR
− Dobbeltspor gjennom Østfold – Nasjonal transportplan 

v/ Jernbanedirektoratet
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Rolvsøy - Klavestad

Borg 
bryggerier–
Klavestad
4 alternativ

Rolvsøy–
Borg bryggerier
5 alternativ
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Overordnet beskrivelse av tiltaket Rolvsøy – Borg bryggerier
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Konsekvensutredning
Ikke-prissatte konsekvenser

Landskapsbilde
Kulturmiljø
Nærmiljø og friluftsliv
Naturmangfold
Naturressurser



Landskapsbilde

• Rangert som nr. 1: 4b Lav.
Har minst konsekvenser for Rolvsøy, 
Greåker fort og Tune-Alvim. 

• Rangert som nr. 2: 4b Høy og 5c Lav.  
4b Høy vil ha lik linjeføring som alternativ 4b 
Lav, men ligger i dagen fra Alvim-Tune. 5c 
Lav vil ha større konsekvenser for Rolvsøy, 
Rolvsøysund og Greåker fort. 

• Rangert som nr. 3: 1a 
1a vil ha negative konsekvenser for Rolvsøy 
og Greåker fort, Tune-Alvim og videre 
innover mot Borg bryggerier. 

• Rangert som nr. 4: 5c Høy. 
Er lik 1a for Rolvsøy, har mer negativ 
konsekvens for Tune-Alvim og innover mot 
Borg bryggerier. 
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4b Lav/4b Høy



Landskapsbilde

• Rangert som nr. 1: 4b Lav.
Har minst konsekvenser for Rolvsøy, 
Greåker fort og Tune-Alvim. 

• Rangert som nr. 2: 4b Høy og 5c Lav.  
4b Høy vil ha lik linjeføring som alternativ 4b 
Lav, men ligger i dagen fra Alvim-Tune. 5c 
Lav vil ha større konsekvenser for Rolvsøy, 
Rolvsøysund og Greåker fort. 

• Rangert som nr. 3: 1a 
1a vil ha negative konsekvenser for Rolvsøy 
og Greåker fort, Tune-Alvim og videre 
innover mot Borg bryggerier. 

• Rangert som nr. 4: 5c Høy. 
Er lik 1a for Rolvsøy, har mer negativ 
konsekvens for Tune-Alvim og innover mot 
Borg bryggerier. 
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4b Lav/4b Høy

4b Høy



1aLandskapsbilde

• Rangert som nr. 1: 4b Lav.
Har minst konsekvenser for Rolvsøy, 
Greåker fort og Tune-Alvim. 

• Rangert som nr. 2: 4b Høy og 5c Lav.  
4b Høy vil ha lik linjeføring som alternativ 4b 
Lav, men ligger i dagen fra Alvim-Tune. 5c 
Lav vil ha større konsekvenser for Rolvsøy, 
Rolvsøysund og Greåker fort. 

• Rangert som nr. 3: 1a 
1a vil ha negative konsekvenser for Rolvsøy 
og Greåker fort, Tune-Alvim og videre 
innover mot Borg bryggerier. 

• Rangert som nr. 4: 5c Høy. 
Er lik 1a for Rolvsøy, har mer negativ 
konsekvens for Tune-Alvim og innover mot 
Borg bryggerier. 
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5c Høy

Landskapsbilde

• Rangert som nr. 1: 4b Lav.
Har minst konsekvenser for Rolvsøy, 
Greåker fort og Tune-Alvim. 

• Rangert som nr. 2: 4b Høy og 5c Lav.  
4b Høy vil ha lik linjeføring som alternativ 4b 
Lav, men ligger i dagen fra Alvim-Tune. 5c 
Lav vil ha større konsekvenser for Rolvsøy, 
Rolvsøysund og Greåker fort. 

• Rangert som nr. 3: 1a 
1a vil ha negative konsekvenser for Rolvsøy 
og Greåker fort, Tune-Alvim og videre 
innover mot Borg bryggerier. 

• Rangert som nr. 4: 5c Høy. 
Er lik 1a for Rolvsøy, har mer negativ 
konsekvens for Tune-Alvim og innover mot 
Borg bryggerier. 
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Landskapsbilde
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Samlet konsekvens og rangering



4b Høy/4b LavKulturmiljø

• Rangert som nr. 1: 4b Lav og 4b Høy 
Alternativene påvirker ikke Greåker fort. 

• Rangeres som nr. 2: 5c Lav, 5c Høy og 1a.
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Moa 
idrettsanlegg

Rolvsøysund

Fv. 109



Kulturmiljø

• Rangert som nr. 1: 4b Lav og 4b Høy 
Alternativene påvirker ikke Greåker fort. 

• Rangeres som nr. 2: 5c Lav, 5c Høy og 1a.
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1a / 5c Lav og 5c Høy

Rolvsøysund

Greåker fort



Kulturmiljø
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Samlet konsekvens og rangering



5c LavNærmiljø og friluftsliv

• Rangert som nr. 1: 5c Lav
Alternativet har minst nærføring med 
friluftsområder, boligmiljø og skoler. 
Alternativet ligger i tunnel mellom Yven og 
Borg bryggerier og skaper dermed ikke 
barrierevirkninger her. 

• Rangert som nr. 2: 4b Lav, 4b Høy og 5c 
Høy. Alternative 4b Lav er rangert dårligere 
enn 5c Lav på grunn av at alternativet gir 
stor negativ konsekvens for Moa 
idrettsplass. 

• Rangert som nr. 3: 1a. 
Dette skyldes blant annet at alternativet gir 
negative konsekvenser for Greåker sentrum, 
Greåkerdalen og Lande barneskole.
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Lande skole

Borg bryggerier



Nærmiljø og friluftsliv

• Rangert som nr. 1: 5c Lav
Alternativet har minst nærføring med 
friluftsområder, boligmiljø og skoler. 
Alternativet ligger i tunnel mellom Yven og 
Borg bryggerier og skaper dermed ikke 
barrierevirkninger her. 

• Rangert som nr. 2: 4b Lav, 4b Høy og 5c 
Høy. Alternative 4b Lav er rangert dårligere 
enn 5c Lav på grunn av at alternativet gir 
stor negativ konsekvens for Moa 
idrettsplass. 

• Rangert som nr. 3: 1a. 
Dette skyldes blant annet at alternativet gir 
negative konsekvenser for Greåker sentrum, 
Greåkerdalen og Lande barneskole.
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Borg bryggerier4b Høy/4b Lav

Moa 
idrettsanlegg

Rolvsøysund

Fv. 109



Nærmiljø og friluftsliv

• Rangert som nr. 1: 5c Lav
Alternativet har minst nærføring med 
friluftsområder, boligmiljø og skoler. 
Alternativet ligger i tunnel mellom Yven og 
Borg bryggerier og skaper dermed ikke 
barrierevirkninger her. 

• Rangert som nr. 2: 4b Lav, 4b Høy og 5c 
Høy. Alternative 4b Lav er rangert dårligere 
enn 5c Lav på grunn av at alternativet gir 
stor negativ konsekvens for Moa 
idrettsplass. 

• Rangert som nr. 3: 1a. 
Dette skyldes blant annet at alternativet gir 
negative konsekvenser for Greåker sentrum, 
Greåkerdalen og Lande barneskole.
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Borg bryggerier

1a

Lande skole



Nærmiljø og friluftsliv
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Samlet konsekvens og rangering



Naturmangfold

• Rangert som nr. 1: 4b Lav
Påvirker ikke Tunejordet fordi det er lagt i 
tunnel i dette område.

• Rangert som nr. 2: 4b Høy og 5c Lav. 
4b Høy og 5c Lav krysser over 
Greåkerdalen og reduserer 
sammenhengende grøntdrag og vil bli en 
barriere. For 4b Høy gjelder dette også over 
Tunejordet. 5c Lav fører til arealbeslag i to 
naturtypeforekomster og tunnel under 
Greåker fort kan gi forstyrrelser for 
flaggermus.

• Rangert som nr. 3: Alternativ 1a og 5c Høy. 
Disse alternativene fører blant annet til 
arealbeslag i to naturtypeforekomster. Under 
Greåker fort kan rystelser fra togtrafikk i 
tunnelen forstyrre flaggermus.
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4b Lav

Knattås

Tunejordet

E6

Valaskjold

Sarpsborg 
stadion



Naturmangfold

• Rangert som nr. 1: 4b Lav
Påvirker ikke Tunejordet fordi det er lagt i 
tunnel i dette område.

• Rangert som nr. 2: 4b Høy og 5c Lav. 
4b Høy og 5c Lav krysser over 
Greåkerdalen og reduserer 
sammenhengende grøntdrag og vil bli en 
barriere. For 4b Høy gjelder dette også over 
Tunejordet. 5c Lav fører til arealbeslag i to 
naturtypeforekomster og tunnel under 
Greåker fort kan gi forstyrrelser for 
flaggermus.

• Rangert som nr. 3: Alternativ 1a og 5c Høy. 
Disse alternativene fører blant annet til 
arealbeslag i to naturtypeforekomster. Under 
Greåker fort kan rystelser fra togtrafikk i 
tunnelen forstyrre flaggermus.
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1a / 5cLav og 5c Høy

Greåkerdalen



Naturmangfold

• Rangert som nr. 1: 4b Lav
Påvirker ikke Tunejordet fordi det er lagt i 
tunnel i dette område.

• Rangert som nr. 2: 4b Høy og 5c Lav. 
4b Høy og 5c Lav krysser over 
Greåkerdalen og reduserer 
sammenhengende grøntdrag og vil bli en 
barriere. For 4b Høy gjelder dette også over 
Tunejordet. 5c Lav fører til arealbeslag i to 
naturtypeforekomster og tunnel under 
Greåker fort kan gi forstyrrelser for 
flaggermus.

• Rangert som nr. 3: Alternativ 1a og 5c Høy. 
Disse alternativene fører blant annet til 
arealbeslag i to naturtypeforekomster. Under 
Greåker fort kan rystelser fra togtrafikk i 
tunnelen forstyrre flaggermus.
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Eiketre



Naturmangfold
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Samlet konsekvens og rangering



Naturressurser

• Rangert som nr. 1: 4b Høy og 4b Lav.

• Rangert som nr. 2: 1a, 5c Høy og 5c Lav 
Alternativene berører i større grad områdene 
ved Nes gård og jordbruket på Rolvsøy og i 
Greåkerdalen. I tillegg gir alternativ 1a størst 
negativ konsekvens for området Tune-Alvim.
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Dyrka mark ved Rolvsøy kirke



Naturressurser

• Rangert som nr. 1: 4b Høy og 4b Lav.

• Rangert som nr. 2: 1a, 5c Høy og 5c Lav 
Alternativene berører i større grad områdene 
ved Nes gård og jordbruket på Rolvsøy og i 
Greåkerdalen. I tillegg gir alternativ 1a størst 
negativ konsekvens for området Tune-Alvim.
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Dyrka mark ved Rolvsøy kirke



Naturressurser
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Samlet konsekvens og rangering



Ikke-prissatte konsekvenser Rolvsøy–Borg bryggerier
Samlet vurdering og rangering av alternativene
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Alternativ 4b Lav kommer best ut, og alternativ 5c Høy kommer dårligst ut.
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Konsekvensutredning
Prissatte konsekvenser
Kost / nytte



Det er sett på tre forhold i denne planfasen:

• Støy

• Luftforurensning

• Vibrasjoner og strukturlyd
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Ytre miljø
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Støy Rolvsøy-Borg bryggerier

I videre planlegging 
optimaliseres foreslåtte 
skjermingstiltak, blant annet 
vil lokale støyskjermingstiltak 
vurderes for å innfri støykrav 
(iht. T-1442/2016)



NB: Stor usikkerhet, endelige tall vil være avhengig av optimaliseringer og løsninger i 
neste fase
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Antall bygninger som erverves og rives

Rolvsøy–Borg bryggerier
Alternativ 1a 5cH 5cL 4bH 4bL
Boliger

Boenheter
56

88
70

87
70

87
91

120
91

120
Øvrige bygg
Inkl. næring, 
offentlig, etc.

7 20 20 25 26

Sum bygg 63 90 90 116 117



Sammenstilling samfunnsøkonomisk analyse Rolvsøy – Borg bryggerier

FORELØPIG*

* Intern gjennomgang og kvalitetssikring 
av løsninger og kostnader pågår i Bane 
NOR, kan medføre endringer. 

Bane NOR jobber videre med mulige 
kostnadsreduksjoner. 



Måloppnåelse Rolvsøy – Borg bryggerier



Bane NOR anbefaler alternativ 1a

Bane NOR fraråder resterende alternativer og vil fremme 
innsigelse dersom disse legges ut på høring

Bane NORs anbefaling 
Rolvsøy – Borg bryggerier



Spørsmål?
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Dagsorden
− Innledning v/ Sarpsborg kommune
− Rolvsøy – Borg bryggerier v/ Bane NOR

‒ Kort om tekniske løsninger
‒ Konsekvensutredning
‒ Foreløpig anbefaling
‒ Spørsmål

− Borg bryggerier – Klavestad v/ Bane NOR
‒ Kort om tekniske løsninger
‒ Konsekvensutredning
‒ Foreløpig anbefaling
‒ Spørsmål

− Litt om veien videre v/ Bane NOR
− Dobbeltspor gjennom Østfold – Nasjonal transportplan 

v/ Jernbanedirektoratet



Borg bryggerier - Klavestad

Borg bryggerier–
Klavestad
2 jernbanealternativer
4 kombinasjoner av 
veg- og bane

Rolvsøy–
Borg bryggerier
5 alternativ



Sarpsborg sentrum, dagens situasjon
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Olavsvollen



Sarpsfossen og Hafslund, dagens situasjon



Eksisterende kraftverk
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Sarpsborg stasjon
Samme hovedgrep for Midt og NFO:

• God tilgjengelighet fra ulike kanter av 
byen

• «Sentrumstriangelet» og eksisterende 
kvartalsstruktur

• Hovedadkomst til plattform i 
forlengelsen av Rosenkrantz gate
o Mulighet for gjennomgående 

gangakse fra sentrum til 
Glengshølen

• Sekundæradkomst til plattform med 
overgangsbru ved Oscar Pedersens 
vei

• Reisetorg 
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Midt-7
Opsund deponi

Glengshølen

Borregaard

Rosenkrantzgate

Hafslundsøy

Tømmerterminal
Driftsbase Sarpsborg

stasjon
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NFO-9
Opsund deponi

Glengshølen

Borregaard

Rosenkrantzgate

Hafslundsøy

Tømmerterminal

Driftsbase Sarpsborg
stasjon



4 kombinasjoner av vei og jernbane
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Rv. 111 i ny eller eksisterende trasé?

I kombinasjon med løsningene 
for jernbane og fv. 118 er det 
vurdert løsninger for rv. 111 i 
eksiterende trasé og i omlagt 
trasé øst for Hafslund 
(totalt 8 kombinasjoner).

Rv. 111 i ny trasé øst for 
Hafslund kommer dårlig ut i 
samfunnsøkonomisk analyse. 



Alternativ Midt-7



Alternativ Midt-7



Bruer over Glomma ved Sarpsfossen, Midt-7



Alternativ Midt-10



Bruer over Glomma ved Sarpsfossen, Midt-10



Alternativ NFO-9



Bruer over Glomma ved Sarpsfossen, NFO-9



Alternativ NFO-10



Bruer over Glomma ved Sarpsfossen, NFO-10
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Konsekvensutredning
Ikke-prissatte konsekvenser

Landskapsbilde
Kulturmiljø
Nærmiljø og friluftsliv
Naturmangfold
Naturressurser
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Landskapsbilde
Rangert som nummer 1: Midt-7. Gir minst 
negative virkinger for elvelandskapet ved 
Tarris og Hafslundsøy.

Rangert som nummer 2: Midt-10. Gir noe mer 
negative virkninger for elvelandskapet ved 
Tarris og Hafslundsøy. 

Rangert som nummer 3: NFO-9 og NFO-10 
Disse alternativene vil gi store negative 
virkningene for elvelandskapet ved Tarris og 
Hafslundsøy. 

Midt-7

Borregaard
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Landskapsbilde
Rangert som nummer 1: Midt-7. Gir minst 
negative virkinger for elvelandskapet ved 
Tarris og Hafslundsøy.

Rangert som nummer 2: Midt-10. Gir noe mer 
negative virkninger for elvelandskapet ved 
Tarris og Hafslundsøy. 

Rangert som nummer 3: NFO-9 og NFO-10 
Disse alternativene vil gi store negative 
virkningene for elvelandskapet ved Tarris og 
Hafslundsøy. 

Midt-10

Borregaard
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Landskapsbilde
Rangert som nummer 1: Midt-7. Gir minst 
negative virkinger for elvelandskapet ved 
Tarris og Hafslundsøy.

Rangert som nummer 2: Midt-10. Gir noe mer 
negative virkninger for elvelandskapet ved 
Tarris og Hafslundsøy. 

Rangert som nummer 3: NFO-9 og NFO-10 
Disse alternativene vil gi store negative 
virkningene for elvelandskapet ved Tarris og 
Hafslundsøy. 

NFO-9

Borregaard
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Landskapsbilde



75

Kulturmiljø
Rangert som nummer 1: NFO-10 og NFO-9

Rangert som nummer 2: Midt-7 og Midt-10

Alternativ Midt-7 vurderes som dårligst for 
kulturmiljøet fordi det medfører konflikt med 
flest bygninger på Hafslundsiden, samtidig 
som det innebærer rivning av Tarris.

Alternativ Midt-10 vurderes som nest dårligst 
fordi Tarris rives. Midt-10 er det beste for 
alternativet for Hafslund hovedgård. I samlet 
konsekvens for Midt-10 er ikke forskjellen fra 
Midt-7 stor nok til å gi utslag på rangering

NFO-10
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Kulturmiljø
Rangert som nummer 1: NFO-10 og NFO-9

Rangert som nummer 2: Midt-7 og Midt-10

Alternativ Midt-7 vurderes som dårligst for 
kulturmiljøet fordi det medfører konflikt med 
flest bygninger på Hafslundsiden, samtidig 
som det innebærer rivning av Tarris.

Alternativ Midt-10 vurderes som nest dårligst 
fordi Tarris rives. Midt-10 er det beste for 
alternativet for Hafslund hovedgård. I samlet 
konsekvens for Midt-10 er ikke forskjellen fra 
Midt-7 stor nok til å gi utslag på rangering

Midt-7

Hafslund 
hovedgård



77

Kulturmiljø
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Nærmiljø og friluftsliv
Rangert som nummer 1: NFO-9. Redusert 
påvirkning på Hafslund hovedgård.

Rangert som nummer 2: Midt-10 og NFO-10. 
Medfører større arealbeslag og mer støy.

Rangert som nummer 3: Midt-7. Størst negativ 
konsekvens for Hafslund hovedgård og 
nærføring ved Hafslund kirke. NFO-9

Hafslund 
skole

Borregaard
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Nærmiljø og friluftsliv
Rangert som nummer 1: NFO-9. Redusert 
påvirkning på Hafslund hovedgård.

Rangert som nummer 2: Midt-10 og NFO-10. 
Medfører større arealbeslag og mer støy.

Rangert som nummer 3: Midt-7. Størst negativ 
konsekvens for Hafslund hovedgård og 
nærføring ved Hafslund kirke. NFO-10

Hafslund 
skole

Borregaard

Ny fv. 118
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Nærmiljø og friluftsliv
Rangert som nummer 1: NFO-9. Redusert 
påvirkning på Hafslund hovedgård.

Rangert som nummer 2: Midt-10 og NFO-10. 
Medfører større arealbeslag og mer støy.

Rangert som nummer 3: Midt-7. Størst negativ 
konsekvens for Hafslund hovedgård og 
nærføring ved Hafslund kirke. Midt-7

Hafslund 
skole

Sarpsfossen

Ny fv. 118

Hafslund 
hovedgård

Hafslundsøy
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Nærmiljø og friluftsliv

Hafslund 
skole
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Naturmangfold
Rangert som nummer 1: Midt-10. Få negative 
konsekvenser for naturmangfoldet.

Rangert som nummer 2: Midt-7 fører til 
arealbeslag og felling av eiketrær langs 
Haugeveien. 

Rangert som nummer 3: NFO-9 og NFO-10. 
Arealbeslag i Jomfrudammen. 

Hafslund 
hovedgård



83

Naturmangfold
Rangert som nummer 1: Midt-10. Få negative 
konsekvenser for naturmangfoldet.

Rangert som nummer 2: Midt-7 fører til 
arealbeslag og felling av eiketrær langs 
Haugeveien. 

Rangert som nummer 3: NFO-9 og NFO-10. 
Arealbeslag i Jomfrudammen. 

Hafslund 
hovedgård

Midt-7
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Naturmangfold
Rangert som nummer 1: Midt-10. Få negative 
konsekvenser for naturmangfoldet.

Rangert som nummer 2: Midt-7 fører til 
arealbeslag og felling av eiketrær langs 
Haugeveien. 

Rangert som nummer 3: NFO-9 og NFO-10. 
Arealbeslag i Jomfrudammen. 

Hafslund 
hovedgård

Jomfrudammen

NFO-9
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Naturmangfold
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Naturressurser
Rangert som nummer 1: Midt-7. Minst beslag 
av dyrka mark

Rangert som nummer 2: Midt-10 og NFO-9. 

Rangert som nummer 3: NFO-10

Hafslund 
hovedgård
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Naturressurser
Rangert som nummer 1: Midt-7. Minst beslag 
av dyrka mark

Rangert som nummer 2: Midt-10 og NFO-9. 

Rangert som nummer 3: NFO-10

Hafslund 
hovedgård
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Naturressurser
Rangert som nummer 1: Midt-7. Minst beslag 
av dyrka mark

Rangert som nummer 2: Midt-10 og NFO-9. 

Rangert som nummer 3: NFO-10

Hafslund 
hovedgård
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Naturressurser



90

Ikke prissatte Borg bryggerier–Klavestad
Samlet vurdering og rangering av alternativ
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Konsekvensutredning
Prissatte konsekvenser
Kost / nytte
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Støy Borg bryggerier - Klavestad



NB: Stor usikkerhet, endelige tall vil være avhengig av optimaliseringer og løsninger i 
neste fase
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Antall bygninger som erverves og rives

Borg bryggerier–Klavestad
Alternativ Midt-7 Midt-10 NFO-9 NFO-10
Boliger

Boenheter
30

64
26

59
26

38
20

31
Øvrige bygg
Inkl. næring, 
offentlig, etc.

17 16 22 21

Sum bygg 47 42 48 41



Investeringskostnad Borg bryggerier – Klavestad

FORELØPIG

* Intern gjennomgang og kvalitetssikring av løsninger og 
kostnader pågår i Bane NOR, kan medføre endringer.

Bane NOR jobber videre med mulige 
kostnadsreduksjoner. 

I sluttfasen er det sett nærmere på kostnad for 
etablering av jernbanebruer ved Sarpsfossen. 
Det er vurdert at kompliserte arbeider på og over vann 
medfører at forskjell i investeringskostnad for jernbane 
mellom Midt- og NFO-alternativene vil kunne være 100 
– 200 millioner større enn opprinnelig estimert.
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Sammenstilling samfunnsøkonomisk analyse 
Borg bryggerier - Klavestad



Måloppnåelse InterCity



Måloppnåelse Bypakka
 

Hovedmål i Bypakke 
Nedre Glomma 

Måloppnåelse 

1. Overføre 
transport fra bil til 
gange, sykkel og 
kollektive 
transportmidler  

Det er ikke identifisert beslutningsrelevant forskjell mellom alternativene i 
bidrag til oppnåelse av målet. 

2. Fokusere på god 
og sikker 
framkommelighet 
for gående, 
syklende og 
kollektivreisende, 
og for 
godstransportene 

Samlet for trafikk kommer alternativ NFO-9 og NFO-10 best ut fordi disse 
alternativene gir best tilrettelegging for gående og syklende til stasjonen.  
 
Med optimalisering av kryss ser alle vegalternativene ut til å gi bedre 
trafikkavvikling for all trafikk over Sarpsfossen og i tilstøtende vegnett enn i 
dag. Bussene får bedre framkommelighet enn biltrafikken. Framkommelighet 
for buss vurderes som lik i alle alternativene. Midt-10 og NFO-10 vil ha best 
framkommelighet for øvrig transport. 

3. Fokusere på et 
sikkert 
transportsystem 

Det er ikke identifisert beslutningsrelevant forskjell mellom alternativene i 
bidrag til oppnåelse av målet. 
 
 

4. Redusere 
klimagassutslipp 
og lokale 
miljøproblemer 

For klimautslipp er alternativ Midt-7 rangert som best, etterfulgt av Midt-7 og 
ny rv.111, NFO-9, NFO-10, Midt-10 og deretter resterende alternativ med ny 
rv. 111. Differansen mellom alternativet med høyest og lavest utslipp er for 
jernbane ca. 5 % og for vei ca. 30 %. Beregnet utslipp fra jernbane utgjør ca. 
3 ganger mer enn for vei innenfor delstrekningen. 
 
For klimautslipp iI bruksfasen (transport) er alternativene med omlagt rv. 111 
bedre enn alternativ uten omlagt rv. 111, der Midt-7, Midt-10 og NFO-10 med 
omlagt rv. 111 er best. NFO-9 med eksisterende rv. 111 er dårligst. 
 
Alternativ Midt-7 kommer best ut når det gjelder antall støyutsatte bygninger, 
mens NFO-10 er verst. 
 
Alternativene med omlegging av rv. 111 vil ha størst påvirkning på følsom 
arealbruk med hensyn til luftforurensing når det ses på framskrevet situasjon i 
2028. I framskrevet situasjon til 2050 vil alternativene med utvidelse av 
eksisterende rv. 111 ha størst påvirkning på følsom arealbruk med hensyn til 
luftforurensning.  

5. Utvikle et godt 
tilgjengelig og 
universelt 
utformet 
transportsystem 

Det er ikke identifisert beslutningsrelevant forskjell mellom alternativene i 
bidrag til oppnåelse av målet. 
 

Prosjektspesifikt mål 
for fv. 118 

Måloppnåelse 

Prosjektet skal bygge 
oppunder god 
byutvikling 

NFO-9 og NFO-10 vurderes som (marginalt) best med tanke på 
byutviklingspotensialet, da det ved Grina åpner opp arealer mellom fv. 118 og 
jernbanesporene som kan tas i bruk. Utviklingspotensialet til disse arealene er 
begrenset av hensynsone brann og eksplosjonsfare i kommunedelplan for 
sentrum. 

        Ingen vesentlig forskjell              Mindre/noe forskjell             Klar/større forskjell mellom alternativ 
 



Anbefaling Borg bryggerier – Klavestad

Anbefaler alternativ Midt-7 og Rv. 111 i dagens trasé*
Kan akseptere Midt-10*
Kan akseptere NFO-9 og NFO-10, men Bane NOR vil 
vurdere innsigelse dersom miljørisiko eller 
kostnadsdifferanse er uakseptabel*
Dersom flere alternativer enn Midt-7 skal sendes på 
høring, foreslår forslagstillerne at dette er alternativ Midt-
10 og NFO-9.
Kan akseptere Rv. 111 i ny trasé, men foreslår ikke å 
legge denne på høring

* Intern gjennomgang og kvalitetssikring av løsninger og 
kostnader pågår i Bane NOR, kan medføre endringer



Spørsmål?
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Dagsorden
− Innledning v/ Sarpsborg kommune
− Rolvsøy – Borg bryggerier v/ Bane NOR

‒ Kort om tekniske løsninger
‒ Konsekvensutredning
‒ Foreløpig anbefaling
‒ Spørsmål

− Borg bryggerier – Klavestad v/ Bane NOR
‒ Kort om tekniske løsninger
‒ Konsekvensutredning
‒ Foreløpig anbefaling
‒ Spørsmål

− Litt om veien videre v/ Bane NOR
− Dobbeltspor gjennom Østfold – Nasjonal transportplan 

v/ Jernbanedirektoratet
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Hva vedtas i kommunedelplanen?
Plankart
Avklarer hvilke arealer 
(korridor) som 
båndlegges for videre 
planlegging

Bestemmelser
Formål med planen og 
krav innenfor 
båndleggingssonen

Retningslinjer
Viktige fokusområder i 
videre planlegging

Bane NOR jobber videre med kostnadsreduksjoner og forslag til utbyggingsrekkefølge 



Her finner du 
mer informasjon
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www.banenor.no/fredrikstad-sarpsborg

www.sarpsborg.com

www.fredrikstad.kommune.no

www.ostfoldfk.no

http://www.banenor.no/fredrikstad-sarpsborg
http://www.sarpsborg.com/
http://www.fredrikstad.kommune.no/
http://www.ostfoldfk.no/


Dobbeltspor gjennom Østfold
Nasjonal Transportplan
9.Mai 2019
Ove Skovdahl



Forutsetninger

• Vesentlig forbedret togtilbud til/gjennom Østfold krever 
utbygging av dobbeltspor

• Utbygging av dobbeltspor krever tilgang til arealer og 
investeringsbudsjett

• Arealer avsettes gjennom planprosesser etter plan- og 
bygningsloven (kommunedelplan m.v.)

• Investeringsmidler tildeles over Statsbudsjettet
• Vedtatt kommunedelplan er nødvendig for å få prosjektet 

inn i Nasjonal Transportplan (første periode)
• Vedtatt reguleringsplan er nødvendig for å få 

investeringsbevilgninger over Statsbudsjettet
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Handlingsprogram for jernbanesektoren 2018-29 
Østfold- og Follobanen – tilbudsforbedringer
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Effekt for kunde og næringsliv Tiltak Forventes tatt i 
bruk

10 minutter redusert reisetid for alle 
tog uten stopp Oslo–Ski 

Follobanen:
Nytt dobbeltspor Oslo–Ski

2021

To tog i timen Oslo–Moss i grunnrute 
og kortere reisetid til Fredrikstad, 
Sarpsborg og Halden

Intercity Østfoldbanen:
Dobbeltspor Sandbukta–Moss–Såstad.

2024*

Flere avganger i rush Oslo–Moss og 
på strekningen Oslo–Ski

Fase 1 er planskilt avgreining til Østre linje sør 
for Ski.

Fase 2 øvrige tiltak i ny rutemodell, herunder 
blant annet retningsdrift Brynsbakken og 6 
spor på Sandvika stasjon.

2025

I planperioden

Fra timesintervall til to tog i timen 
Oslo–Fredrikstad–Sarpsborg i 
grunnrute, og kortere reisetid

Intercity Østfoldbanen:
Strekningen Haug–Fredrikstad–Sarpsborg

Andre periode



Handlingsprogram for jernbanesektoren 
2018-29 - Østfoldbanen
• Bane NOR indikerer høyere kostnader for strekningene mellom 

Haug og Sarpsborg enn NTP 2018–2029. 
• Det er nødvendig å se på kostnadsreduserende tiltak, for å vurdere 

hvordan tilbudsforbedringer til Fredrikstad og Sarpsborg kan 
oppnås. 

• Det er et mål å få planavklaring på strekningen i første 
seksårsperiode (2018-23) slik at øvrig utvikling kan fortsette. 

• Oppdaterte kostnadstall behandles i forbindelse med rullering av 
NTP 2022–2033. 

• Det er periodisert midler til planlegging og oppstart på en 
delparsell i første seksårsperiode.
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Nasjonal Transportplan 2022-33
• Tidligere utarbeidet transportetatene et forslag til NTP 

som ble sendt på høring til fylkeskommunene – og 
deretter utarbeidet departementet Stortingsmelding

• Denne gangen er det lagt opp en helt ny prosess
• Samferdselsdepartementet inviterer fylkeskommuner 

og byområder i dialog om behov og ønsker
• Transportetatene svarer på konkrete oppdrag fra SD
• SD utarbeider Stortingsmelding
• Disse prosessene vil avklare utbyggingsrekkefølge og 

fremdrift for dobbeltspor gjennom Østfold.
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