
 

 

 
 

 

 

  
InterCity-prosjektet Østfoldbanen  

Fredrikstad–Sarpsborg 
 

Tilleggsnotat til rapport; 
Optimalisering av traseer – som grunnlag for 

konsekvensutredning. 
For delområde 50 Sarpsborg 

 

03A Revidert etter kommentarer 22.09.2017 EIRA JF ANO 

02A Revidert etter kommentarer 14.09.2017 KS EIRA ANO 

01A Revidert etter kommentarer 30.06.2017 EIRA VEJE ANO 

00A Høringsutgave 19.05.2017 EIRA KS ANO 

Revisjon Revisjonen gjelder Dato Utarb. av Kontr. av Godkj. av 

Tittel: 
InterCity-prosjektet, Østfoldbanen, 
Fredrikstad-Sarpsborg 
Tilleggsnotat til rapport; 
Optimalisering av traseer – som grunnlag 
for konsekvensutredning. 
For delområde 50 Sarpsborg  
 
 

Sider:     

64+2 
vedlegg 

  

  

Produsert av: 

      

Prod.dok.nr.:  Rev:  

Erstatter:  

Erstattet av:  

Prosjekt: InterCity-prosjektet Dokumentnummer:  Revisjon: 
Parsell: 16 Fredrikstad – Sarpsborg  

 ICP-16-A-25100 
 

03A 
 

      

 Drift dokumentnummer:  Drift rev.: 

 
   

 
 

  

Sign:   

Akseptert   

Akseptert m/kommentarer   

Ikke akseptert / kommentert   
Revider og send inn på nytt   

Kun for informasjon   

braran
Godkjent



InterCity-prosjektet  
 

Tilleggsnotat til rapport; 
Optimalisering av traseer – som grunnlag 

for konsekvensutredning. 
For delområde 50 Sarpsborg 

Side: 
Dok.nr: 

Rev: 
Dato:  

2 av 64 
ICP-16-A-25100 

03A 
22.09.2017 

 

  
INNHOLDSFORTEGNELSE 

1 FORORD .......................................................................................................................................... 4 

2 BAKGRUNN .................................................................................................................................... 5 

3 METODIKK ...................................................................................................................................... 7 

3.1 GRUNNLAG ................................................................................................................................. 7 

4 GENERELLE UTREDNINGSTEMA ................................................................................................ 8 

4.1 KRYSSING AV GLOMMA - KONSEKVENSER FOR KRAFTVERKENE ...................................................... 8 
4.1.1 Innledning .......................................................................................................................... 8 
4.1.2 Eksisterende kraftverk i Sarpsfossen ................................................................................ 9 
4.1.3 Planleggingsprosess for kraftverksutbygging .................................................................... 9 
4.1.4 Nye kraftverksprosjekter i Sarpsfossen ............................................................................. 9 
4.1.5 Konsekvenser for kraftverkene ved kryssing av veg og bane ......................................... 11 
4.1.6 Problemstillinger ved inngrep med brufundamenter i Sarpsfossen ................................. 13 

4.2 FLOM ........................................................................................................................................ 14 
4.3 HENSYNSSONER........................................................................................................................ 14 

5 BANEALTERNATIV - NORD FOR OLAVSVOLLEN, MED VEGALTERNATIV 9 ....................... 20 

5.1 BESKRIVELSE ALTERNATIV NORD FOR OLAVSVOLLEN MED VEGALTERNATIV 9 FRA 

OPTIMALISERINGSRAPPORT ................................................................................................................... 20 
5.2 OPSUND DEPONI ....................................................................................................................... 21 

5.2.1 Beskrivelse av deponi ...................................................................................................... 21 
5.2.2 Konsekvenser ved sporetablering over søndre del av deponiet ..................................... 23 
5.2.3 Beskrivelse av risikobilde og usikkerheter: ...................................................................... 24 
5.2.4 Omlegging av Borregaards spor ...................................................................................... 25 

5.3 VURDERING AV FYLLING I GLOMMA OG FORHOLDET TIL OLAVSVOLLEN OG TARRIS ........................ 27 
5.3.1 Fylling i Glomma – optimaliseringsfasen ......................................................................... 27 
5.3.2 Mulige tiltak for å redusere fylling i Glomma .................................................................... 28 
5.3.3 Olavsvollen ...................................................................................................................... 31 
5.3.4 Avstand til Tarris .............................................................................................................. 33 

5.4 GEOTEKNISKE USIKKERHETER .................................................................................................... 34 
5.4.1 Fundamentering for Borregaards industrispor og hensettingssporene ........................... 34 
5.4.2 Stabilitet ........................................................................................................................... 36 

5.5 KOSTNADER .............................................................................................................................. 36 
5.6 OPPSUMMERING ........................................................................................................................ 38 

6 BANEALTERNATIV - SYD FOR TARRIS, MED MODIFISERT VEGALTERNATIV 5 ................ 39 

6.1 BAKGRUNN ............................................................................................................................... 39 
6.2 MODIFISERT VEGALTERNATIV 5 .................................................................................................. 40 
6.3 KONSEKVENSER AV MODIFISERT VEGALTERNATIV 5 ..................................................................... 43 

6.3.1 Geoteknikk ....................................................................................................................... 43 
6.3.2 Anleggsgjennomføring ..................................................................................................... 44 
6.3.3 Kulturminner ..................................................................................................................... 48 
6.3.4 Hensynssone ................................................................................................................... 51 
6.3.5 Påvirkning på Borregaards industriområde ..................................................................... 51 
6.3.6 Kraftverk ........................................................................................................................... 52 
6.3.7 Kostnader ......................................................................................................................... 53 
6.3.8 Oppsummering ................................................................................................................ 54 

7 NYTT JERNBANEALTERNATIV - OVER HOLMEN .................................................................... 56 

7.1 FORUTSETNINGER FOR ALTERNATIVET ........................................................................................ 56 
7.2 BESKRIVELSE AV ALTERNATIVET ................................................................................................. 56 
7.3 KONSEKVENSER AV ALTERNATIVET ............................................................................................. 57 

7.3.1 Jernbane, sporplan .......................................................................................................... 57 
7.3.2 Byutvikling, kulturminner og nærmiljø .............................................................................. 58 



InterCity-prosjektet  
 

Tilleggsnotat til rapport; 
Optimalisering av traseer – som grunnlag 

for konsekvensutredning. 
For delområde 50 Sarpsborg 

Side: 
Dok.nr: 

Rev: 
Dato:  

3 av 64 
ICP-16-A-25100 

03A 
22.09.2017 

 
7.3.3 Opsund deponi................................................................................................................. 59 

7.4 OPPSUMMERING ........................................................................................................................ 59 

8 DOKUMENT INFORMASJON ....................................................................................................... 60 

8.1 ENDRINGSLOGG ........................................................................................................................ 60 

9 VEDLEGG ...................................................................................................................................... 61 

9.1 VEDLEGG 1 ............................................................................................................................... 61 
9.2 VEDLEGG 2 ............................................................................................................................... 61 

  
 
 
 
 

  



InterCity-prosjektet  
 

Tilleggsnotat til rapport; 
Optimalisering av traseer – som grunnlag 

for konsekvensutredning. 
For delområde 50 Sarpsborg 

Side: 
Dok.nr: 

Rev: 
Dato:  

4 av 64 
ICP-16-A-25100 

03A 
22.09.2017 

 

1 FORORD 

Bane NOR er i gang med planarbeid for dobbeltsporet jernbane på InterCity-strekningen Haug i Råde 
til Halden. Prosjektet er forankret i Nasjonal transportplan (NTP) 2014–2023 og konseptvalg-
utredningen for InterCity-strekningene.  
 
Innledningsvis i dette arbeidet er det gjennomført en forstudie. Hovedhensikten med forstudien var å 
foreta en vurdering av om korridoren for nytt dobbeltspor fastsatt gjennom konseptvalgutredningen var 
gjennomførbar. På grunn av stedvis svært dårlige grunnforhold og nye krav i henhold til konsept-
dokument for InterCity-strekningene, konkluderer forstudien med flere mulige traseer for bane. 
 
Etter forstudien er det gjennomført ytterligere optimalisering av jernbanetraseene. Samtidig har det 
vært sett på ulike vegløsninger i Fredrikstad og Sarpsborg. Sarpsborg kommune har utarbeidet en 
konsekvensutredning for ny bru over Glomma for fv. 118. En ny vegforbindelse er planlagt lokalisert i 
samme geografiske område som nytt dobbeltspor. Her har derfor Bane NOR og Sarpsborg kommune 
gått sammen om felles planlegging. Slik felles planlegging av bane og veg sikrer helhetlige gode 
løsninger for både veg og bane, og gir grunnlag for god byutvikling. Arbeidene med optimalisering av 
jernbane- og vegtraseene er dokumentert i dokumentet «Optimalisering av traseer – som grunnlag for 
konsekvensutredning» med dokumentnummer ICP-16-A-25031. 
 
Bane NOR og Sarpsborg kommune i samarbeid med Østfold fylkeskommune og Statens vegvesen er 
i en prosess for å anbefale hvilke traseer som skal legges til grunn for teknisk hovedplan og 
kommunedelplan med konsekvensutredning fra Sarpsborg stasjon til Klavestad. I denne prosessen er 
det nødvendig å fremskaffe ytterligere informasjon samt supplerende vurderinger som grunnlag for 
anbefaling av alternativer for videre konsekvensutredning. 
 
Dette dokumentet oppsummerer tilleggsinformasjonen som er fremskaffet etter 
Optimaliseringsrapporten.  
 
Hensikten med dokumentet er å supplere Optimaliseringsrapporten som et beslutningsgrunnlag for å 
fastsette hvilke alternativer som skal legges til grunn for det videre arbeidet med teknisk hovedplan og 
kommunedelplan med konsekvensutredning. Det er en ambisjon at dette arbeidet skal bidra til å sikre 
at alternativene som konsekvensutredes er relevante og realistiske.  
 
Arbeidet er utført av 2G, som er et "Joint Venture" mellom COWI og Multiconsult, med LPO-arkitekter 
og NIKU som underkonsulenter. 
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2 BAKGRUNN 

I arbeidet med «Optimalisering av traseer – som grunnlag for konsekvensutredning» med 
dokumentnummer ICP-16-A-25031 – heretter kalt Optimaliseringsrapporten, ble følgende 
banealternativer med tilhørende vegalternativer vurdert for delstrekningen Borg Bryggerier-Klavestad 
(delområde 50): 
 

i. Bane – alternativ Nord for Olavsvollen, veg – alternativ 9 

ii. Bane – alternativ Nord for Tarris, veg – alternativ 1, 2, 3 og 8 

iii. Bane – alternativ Midt, veg – alternativ 7 

iv. Bane – alternativ Syd for Tarris, veg – alternativ 5. 

For en komplett beskrivelse av de omtalte alternativene, se Optimaliseringsrapporten.  
 
Etter at Optimaliseringsrapporten var ferdigstilt er det avdekket behov for å vurdere enkelte 
utredningstema utover de som er behandlet i Optimaliseringsrapporten, i tillegg til en utdypning av 
andre tema.  
 
Generelle utredningstema: 

 Behovene til kraftverkene i Nedre Glomma er søkt belyst og dokumentert slik at disse kan 

inngå i den samlete vurderingen av alternativer. Det er også ønsket omtale av 

problemstillinger relatert til strømningsforhold, og det kritiske snittet i forhold til brukryssinger 

av Glomma. 

 Det har vært nødvendig å vurdere alternativene fra Optimaliseringsrapporten i forhold til 

dimensjonerende 200 års flom. 

 Det er ønsket en omtale av hensynssonen som er etablert i forbindelse med Borregaard 

fabrikkers virksomhet, og en vurdering av konsekvenser. I den forbindelse er det også 

fremskaffet informasjon rundt avstander mellom Borregaard og henholdsvis vegalternativ 9, 7 

og vegalternativ 5 modifisert.  

 
Når det gjelder i) Banealternativ Nord for Olavsvollen med vegalternativ 9 og iv) Banealternativ syd for 
Tarris med vegalternativ 5, er det vurdert slik at det er behov for ytterligere utredninger og 
modifiseringen av alternativer for å vurdere om dette er alternativer som bør konsekvensutredes. 
Nedenfor beskrives og begrunnes temaene som behandles i tilleggsnotatet. 
 
Banealternativ nord for Olavsvollen og vegalternativ 9: 

 Banealternativet er i konflikt med Opsund deponi. Konflikten er beskrevet i 

Optimaliseringsrapporten på et overordnet nivå. På grunn av deponiets størrelse samt de 

deponerte massenes forurensningsgrad, er det vurdert som et vesentlig uavklart risikoforhold 

knyttet til den nordligste baneløsningen. Etter Optimaliseringsrapporten er det vurdert som 

nødvendig å innhente ytterligere informasjon for å definere risikoen. 

 Banealternativet er i Optimaliseringsrapporten forutsatt gjennomført med en fylling i Glomma 

for etablering av sporveksler. Det er knyttet usikkerhet til grunnforholdene ved denne fyllingen. 

På grunn av manglende grunnundersøkelser er det ikke gjennomført stabilitetsberegninger av 

denne. Det er sett behov for å vurdere funksjonelle tiltak for å avklare konsekvensene ved å 

flytte sporvekslene vekk fra fyllingen. De geotekniske usikkerhetene er videre ønsket 

beskrevet for alternativet. 

 Det sett behov for visualiseringer og snitt som viser avstand mellom jernbane/veg og 

henholdsvis Olavsvollen og Tarris.  

Banealternativ syd og modifisert vegalternativ 5: 

 Det er ønsket å vurdere en modifisert løsning for vegalternativ 5 med en utvidelse sørover for 

å muliggjøre bygging av veg før bane. Det modifiserte alternativet er ønsket vurdert med tanke 

på å avgjøre hvorvidt løsningen er gjennomførbar. Det fokuseres på hensynet til kulturminner, 
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anleggsgjennomføring, kraftverkene, hensynssonen og kostnader, i tillegg til vurderinger fra 

veg, konstruksjon og geoteknikk. Løsningen vil være på et annet detaljeringsnivå og mindre 

gjennomarbeidet enn alternativ som er beskrevet i Optimaliseringsrapporten. 

 
I tillegg ble det i forbindelse med fastsetting av planprogrammet i Sarpsborg bystyre 02.03.2017 blant 
annet gjort følgende tilleggsvedtak: "Sarpsborg kommune ber om at det i det videre planarbeidet 
vurderes utforming av stasjonsområdet som muliggjør at traseen over Glomma kan legges så langt 
nord at kulturminnene i området ved Sarpsfossen ikke berøres".  
 
Nytt jernbanealternativ – Over Holmen 

 Det er ønsket en sporteknisk vurdering av et nytt banealternativ i henhold til Sarpsborg 

kommunes tilleggsvedtak. Parallelt med denne vurderingen er det gjennomført en egen 

vurdering av NGI og Bane NOR knyttet til Opsund deponi og dette jernbanealternativet da 

dette i større grad enn banealternativet Nord for Olavsvollen vil være i konflikt med deponiet. 

De viktigste konklusjonene fra dette arbeidet sammenfattes i tilleggsnotatet. 

Basert på beskrivelsen over har Bane Nor og Sarpsborg kommune bestilt dette tilleggsnotatet.  
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3 METODIKK 

Arbeidet er gjennomført i perioden 31.03.17 til 30.06.17. 
 
Det er avholdt ukentlige statusmøter med representanter fra Bane NOR, Sarpsborg kommune, 
Statens vegvesen og Østfold fylkeskommune frem mot første revisjon av dokumentet. 
 
Det er avholdt møte med Borregaard og deres konsulent fra NGI angående Opsund deponi, samt et 
møte med kraftverkene i Nedre Glomma for gjensidig informasjonsutveksling.  

3.1 Grunnlag 

Til grunn for tilleggsutredningen ligger følgende dokumenter: 

 
Dokumentnummer/ 
referanse 

Tittel Dato/revisjon 

ICP-16-A-25031 Optimalisering av traseer – som grunnlag for 
konsekvensutredning 

04A 

201601266-16 Mail, Østfold fylkeskommune i samråd med Riksantikvaren - 

drøfting av de ulike alternativene 

23.11.2016 

201601266-14 Mail fra Miljødirektoratet - Opsund deponi og jernbanetrase 20.03.2017 

201601267-50 Brev fra Borregaard – Tilbakemelding vurderte alternativer 
for ny veg og bane over Sarpsfossen 

24.03.2017 

201601266-10 Referat fra møte med DSB avholdt 11.02.17 11.02.2017 

201506378-10 InterCity-prosjektet, høringsuttalelse til planprogram 
Fredrikstad – Sarpsborg saksnummer 201506378 

24.06.2016 

201506378-10 InterCity Østfoldbanen – Forslag til planprogram 
Kommentarer fra Hafslund Produksjon 

27.06.2017 

201509443-71 Møtereferat, møte med kraftverkene, Sarpsborg kommune, 
Jernbaneverket, Sarpsfoss Ltd. Hafslund Produksjon, 
Hafslund ASA, 2G 

02.06.2016 

201601321-10 Møtereferat, møte med kraftverkene, Hafslund ASA, 
Hafslund Produksjon AS, Sarpsfoss Ltd., Sarpsborg 
kommune, Østfold fylkeskommune, Statens vegvesen, 
Bane NOR, 2G 

28.04.2017 

Rapport nr.  
1005700/9 

Tilleggskonsekvensutredning for ny bru over Glomma i 
Sarpsborg (Sweco) 

22.05.2015 

201601321-11 
 

Møtereferat med underlag, møte med Borregaard, NGI, 
Bane NOR og 2G 

02.05.2017 

20170512-01-TN NGI 2017. Vurdering av jernbanetekniske anlegg på 
Opsund deponi 

24.05.2017 

201601266-17 Møtereferat Faglig samarbeidsgruppe i Sarpsborg 20.06.17 

201601266-20 Referat fra møte med DSB (Sarpsborg kommunes 
referanse er 16/02044-202) 

18.08.2017 

 

Det er i tillegg fremskaffet nye grunnlagsdokumenter som en del av tilleggsutredningen. Der dette er 

relevant for dokumentets formål er disse referert. 
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4 GENERELLE UTREDNINGSTEMA 

4.1 Kryssing av Glomma - Konsekvenser for kraftverkene 

4.1.1 Innledning 

Bilder og skisser som er vist nedenfor samt en del beskrivelser, er hentet fra høringsuttalelser til 
planprogrammet fra henholdsvis Sarpsfoss Ltd datert 24.juni 2016 og Hafslund Produksjon AS datert 
27.06.2016, i tillegg til møtereferat utarbeidet av Hafslund Produksjon AS datert 2.juni 2016. 
 
På begge sider av Sarpsfossen, nært innpå og under eksisterende bru, er det i dag 
kraftverksinstallasjoner med viktig infrastruktur for kraftverkene. Dette omfatter vannveger med 
inntakskonstruksjoner som luker, dam konstruksjoner og anlegg for vannstandsregulering.  
Drift og vedlikehold av anleggene er således plasskrevende og det kreves sikker atkomst for drift og 
vedlikehold av anleggene.  
    
Generelt kan det bemerkes at det er risiko for at utbygging i planområdet vil få negative konsekvenser 
for drift og vedlikehold av kraftverkene på begge sider av fossefallet dersom ikke denne risikoen 
håndteres tidlig i planarbeidet. Det er av samfunnsmessig interesse å opprettholde 
vannkraftproduksjon, så løsningene som velges må vurderes i forhold til hvilke konsekvensene de 
introduserer for kraftverkene og kraftproduksjon.  
 
For å forstå hvordan alternativene virker inn på kraftverkenes interesser gis det i det etterfølgende 
informasjon om dagens og mulige fremtidige kraftverksinstallasjoner, samt hvilke hensyn som må 
vurderes i planarbeidet. Det er sentralt at disse hensynene vurderes for både midlertidige 
anleggsløsninger samt for endelig situasjon. 
  
 

 
 
Figur 1 Oversikt over kraftverkene i Sarpsfossen 
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4.1.2 Eksisterende kraftverk i Sarpsfossen  

På vestsiden av Sarpsfossen er Borregaard Kraftverk som er heleid av Sarpsfoss Ltd. 

 Kraftverket har 6 stk. operative turbiner med samlet slukeevne ca. 300 m³/s. 

 Vannvegen består av 2 separate inntaksmagasiner og tilsvarende separate avløpssystemer.  

På østsiden av elva er det to stk. kraftstasjoner: 

 Hafslund Kraftstasjon som er heleid av Hafslund Produksjon AS. Kraftverket har 4 stk. 

operative turbiner med samlet slukeevne ca. 200 m³/s. 

 Sarp 1 Kraftverk som er felleseie mellom Sarpsfoss Ltd og Hafslund Produksjon AS. 

Kraftverket har 1 stk. operativ turbin med slukeevne ca. 450 m³/s. 

Total «slukeevne» (vannmengde som går gjennom turbinene) i Sarpsfossen er på ca. 950 m³/s. 
       

4.1.3 Planleggingsprosess for kraftverksutbygging 

Kraftverksutbygging er ikke underlagt de samme prosesskravene som annen infrastrukturutbygging av 

eksempelvis veg og jernbane. Dette stiller krav til forståelse av de ulike prosesskravene for å sikre en 

god samordning mellom en utbygging av kraftverk og samferdselstiltak i samme område.  

Utbygging av nye kraftverk er konsesjonspliktige tiltak hvor NVE er ansvarlig myndighet. En utbygging 

av et evt. nytt kraftverk i Glomma vil falle under vannressursloven, vassdragsreguleringsloven samt 

industrikonsesjonsloven. NVE vil da behandle søknaden og legge den frem sammen med en 

anbefaling for Olje- og energidepartementet (OED). Det er regjeringen som fatter vedtak om utbygging 

gjennom kongelig resolusjon1. Prosessen for å avklare kraftverkutbygging vil således avklares 

gjennom et annet lovverk enn øvrig infrastruktur som avklares gjennom Plan og bygningsloven (PBL). 

Slik større vannkraftutbygging er også underlagt forskrift om konsekvensutredning. I forbindelse med 

konsekvensutredningen er det to høringsrunder, og det arrangeres en befaring etter gjennomgang av 

høringsuttalelser hvor kommune og representanter for berørte parter kan delta. NVE vil videre skrive 

en innstilling som sammenstiller de viktigste momentene i saken samt avveier hvorvidt konsesjon bør 

innvilges eller ikke. OED sender innstillingen på høring til berørte departement og kommuner, i tillegg 

til at tiltakshaver kan kommentere innstillingen. Videre fremmer OED saken for regjeringen for 

beslutning. NVE har ansvaret for videre oppfølging av detaljplanlegging, utbygging og drift2. 

Det er verdt å merke seg at det ikke er krav om reguleringsplan for konsesjonspliktige 

kraftproduksjonsanlegg gjennom PBL. Det finnes bestemmelser i energi- og vassdragsloven om 

innsigelse og klagerett3. 

For planlegging etter PBL vil NVE være innsigelsesmyndighet i tillegg til at kraftverkene er 
høringsparter som berørte aktører av samlet veg og baneutbygging over Sarpsfossen. Kraftverkene 
har også fallrettigheter som må hensyntas. I den grad den samlete veg og baneutbyggingen påvirker 
fallrettighetene, må dette avklares med rettighetshaver. 

4.1.4 Nye kraftverksprosjekter i Sarpsfossen 

Det er tidligere gjennomført flere studier med hensikt å finne en fremtidsrettet og økonomisk 
oppgradering av kraftanleggene i Sarpsfossen. De utbyggingsalternativer som er mest realistiske er 
omtalt under. Det må bemerkes at disse foreløpige planene er på et tidlig stadie og ikke besluttet 
gjennomført. 
 

                                                      
1 https://www.nve.no/energiforsyning-og-konsesjon/vannkraft/storre-vannkraftsaker/ 
2 https://www.nve.no/energiforsyning-og-konsesjon/vannkraft/storre-vannkraftsaker/saksgang-for-
storre-kraftutbygging/ 
3 https://www.nve.no/flaum-og-skred/arealplanlegging/energianlegg-i-arealplanlegging/innsigelse-til-
konsesjonssaker-praktiske-rutiner/  
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4.1.4.1 På Sarpsfoss Ltd. sitt område – Utbygger Sarpsfoss Ltd  

Inntakskonstruksjon på samme sted som tidligere råvannsinntak til Borregaard AS og som befinner 
seg rett oppstrøms Sarpsfossen bru. Inntaket ligger i et område med fjell og det er derfor muligens det 
eneste alternativet for inntak til nytt kraftverk på Sarpsfoss Ltd sitt område. NGI undersøkelser viser at 
inntaksområder lenger nord mot Tarris er lite egnet som nytt kraftverksinntak grunnet leirmasser hvor 
det er dypt ned til fjell. 
 
Det er vurdert to alternative plasseringer av selve kraftverket, mens inntakskonstruksjonen vil være 
plassert på samme sted for begge alternativene. 
 

1. På nordsiden av eksisterende Borregaard Kraftverk som figur 2 viser 

 

Figur 2 Mulig utvidelse nord for eksisterende kraftverk 
 

2. På vestsiden av eksisterende Borregaard kraftstasjon som figur 3 viser. 

            
Figur 3 Mulig utvidelse av kraftverk vest for eksisterende kraftverk 
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4.1.4.2 På Hafslund sitt område – på østsiden av fossen – "Sarp 2 kraftverk" 

Hafslund Produksjon har skissert mulig økning av flomavledningskapasiteten ved å etablere 

flomtunnel på østsiden i sammenheng med bygging av et nytt kraftverk oppstrøms Sarp 1 kraftverk. 

Dette er en betydelig investering, som foreløpig ikke er realitetsbehandlet. Det er også skissert en ny 

dam nedenfor den nåværende, men heller ikke den er realitetsbehandlet. 

 

  Skisse nr.4 

            
Figur 4. Utviklingsplaner for kraftverket Sarp 2 med flomløp (Kilde: Hafslund Produksjon AS) 
 

4.1.5 Konsekvenser for kraftverkene ved kryssing av veg og bane 

De generelle konsekvensene for kraftverkene ved kryssing med veg og bane i kraftverksområdet kan 
deles opp i tre hovedpunkter; atkomst, hensynet til fremtidig kraftutbygging og kritisk snitt med mulig 
endring av fallhøyde, strømning- og isingsproblematikk.  
 

4.1.5.1 Atkomst til vedlikehold av eksisterende kraftkonstruksjoner 

4.1.5.1.1 Borregaard kraftverk 

Inntakskonstruksjonen bestående av nålestengsel (stålbjelker) og inntaksluke for øvre basseng til 
Borregaard kraftverk. Øvre basseng danner vanninntak for 4 av de 6 turbinene i Borregaard kraftverk; 
total slukeevne ca. 200 m³/s. 
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Figur 5. Inntaksluke Borregaard kraftverk (Kilde: Sarpsfoss Ltd.) 
 
Inntakskanalen ligger rett syd for dagens vegbru. Ved revisjon/vedlikehold av dagens inntaksluke, 
varegrinder eller turbiner er det behov for å stenge inntakskanalen oppstrøms. Avstengningen utføres 
med bruk av inntaksluke og/eller med bruk av et nålestengsel bestående av totalt 60 stk. nåler. Dette 
krever frihøyde i montasjeområdet. Nålestengselet befinner seg cirka fem meter nedenfor dagens 
vegbru. Nålene er ti meter lange og veier ett tonn pr. stk. Nålene betjenes fra mobilkran. Vegbrua må 
stenges når nålene settes på plass og når de fjernes, og ved høye løft som kan komme innenfor 
jernbanens sikkerhetsavstand kan det heller ikke være jernbanetrafikk når arbeidet pågår. Dette er 
altså et kritisk punkt som må være tilgjengelig for planlagt vedlikehold og akutte reparasjoner av 
kraftverksinstallasjonene. Se nærmere omtale av dette i kap. 6.3.6. 
 

4.1.5.1.2 Sarp 1 

For atkomst til Sarp 1 gjelder tilsvarende krav som for Borregaard. Dagens Sarp 1 ligger med større 
avstand til eksisterende infrastruktur, men hensynet til atkomst til kraftverket samt inntakslukene er 
viktig å ivareta ved planlegging av nyanlegg. For å sikre tilgang må det tas hensyn til at atkomstveger 
under, eller ved nye brukonstruksjoner, gir minst like bra atkomst til større kranbiler som i dag. Det er 
ingen av alternativene som ligger i direkte konflikt med Sarp 1, men atkomstløsninger er ikke detaljert 
ut. Nødvendige avstander til nærliggende infrastruktur i forbindelse med eventuelle heiseoperasjoner 
med mobilkraner er ikke vurdert. En ny bruløsning like nord for Sarp 1 kan likevel påvirke 
kraftproduksjonen indirekte ved for eksempel endrete strømningsforhold. Se også kap. 4.1.6. 
 

4.1.5.2 Utfordringer knyttet til atkomst ved bygging av nye kraftstasjoner i Sarpsfossen. 

Det er naturgitt at fremtidig utbygging av kraftvirksomhet i Sarpsfossen må finne sted i nærheten av 
fossefallet og eksisterende anlegg. Som beskrevet ovenfor finnes flere alternativer for utvikling av 
kraftvirksomheten på begge sider av fossen og dette innebærer plassbehov for fremtidige utbygginger. 
Tiltak i planområdet kan komme i konflikt med de alternativ som finnes for videre utvikling av fossen.  
 

4.1.5.2.1 Ved utbygging på Sarpsfoss Ltd sitt område (vest for Glomma) 

Inntakskonstruksjonen for gitte alternativer er ved innløp til eksisterende råvannsinntak (se Figur 2 og 
Figur 3) som ligger rett oppstrøms eksisterende bru. En ny brukonstruksjon for veg og bane like nord 
for dagens bruer kan lage hindringer for tiltenkt vannveg og for atkomst til det gamle råvannsinntaket. 
Dette vil således kunne påvirke en kraftverksutbygging her negativt. Dette vil primært gjelde for 
banealternativ syd for Tarris, men de sydligste vegalternativene (vegalternativ 1/vegalternativ 1 
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variant, vegalternativ 3 og vegalternativ 5/modifisert vegalternativ 5) vil også måtte vurderes med 
tanke på denne problemstillingen hvis disse videreføres i det videre arbeidet. 
 
Det er tidligere også blitt utredet et nytt kraftverk i samme området som angitt, men med inntak nord 
for Tarris. Grunnet problematiske grunnforhold ved Tarris-området valgte Borregaard Ind. Ltd (nå 
Sarpsfoss Ltd.) å avslutte videre studie av prosjektet. Dette er i ettertid blitt bekreftet av Sarpsfoss Ltd. 
v/Lars Flatebø i møte 28.04.2017. 
 

4.1.5.2.2 Ved utbygging av Sarp 2 (øst for Glomma) 

Som det fremkommer av Figur 4, ligger Sarp 2 tett innpå Sarp 1 kraftverk. Sarp 2 er et stort påtenkt 
kraftverk med prosjektert slukeevne på 600 m³/s. Et slikt anlegg, sammen med en eventuell 
flomavledningstunnel, vil kreve store frie arealer og tilgang for de største kranbiler under utbygging og 
for fremtidig atkomst for vedlikehold. Kraftverket er foreslått lokalisert øst for Glomma i et område hvor 
alle banealternativene fra Optimaliseringsrapporten også vil beslaglegge areal. Alternativene er ikke 
detaljert tilstrekkelig til at det kan avklares hvorvidt det er forskjeller mellom dem med tanke på i 
hvilken grad de hensyntar et nytt kraftverk. 
 
Hafslund Produksjon AS og Sarpsfoss Ltd. har i møte den 28.04.2017 informert om muligheten for at 
en evt. brukryssing kan legges over fremtidige inntaksluker. Da med en sannsynlig forutsetning om 
samtidig utbygging og hvor tilgang til inntakslukene i permanent situasjon må ivaretas.  Således er det 
ikke vurdert dithen at det ene utelukker det andre, men det vil i det videre arbeidet med detaljering av 
alternativ være et viktig suksesskriterie at de ulike tiltakene avklares med tanke på grensesnitt og 
eventuell mulig samordning.  
 

4.1.6 Problemstillinger ved inngrep med brufundamenter i Sarpsfossen 

Total flomavledningskapasitet i Sarpsfossen er på 3400 m³per sekund. En 500-årsflom er beregnet til 
4013 m³ per sekund. Ved flommen i 1995 var flomtoppen i Sarpsfossen cirka 3000 m3 per sekund. 
Kritisk tverrsnitt befinner seg ved brufundamentene ovenfor dammen. Ved stor flom vil vannet stuves 
opp her, slik at vannhøyde (kote) synker ned mot dammen. 
 

 
Figur 6: Kritisk snitt under eksisterende vegbru. (Kilde: Hafslund Produksjon). 
 
Nye konstruksjoner, eller bortfall av eksisterende konstruksjoner i vannvegen, vil kunne endre 
strømningsforhold og vannstandsforhold i fossen. I tillegg er det risiko knyttet til om isingsforhold 
oppstrøms Sarpsfossen påvirkes ved endrede grunnforhold i elven. Det er allerede i dag utfordringer 
med ising ved spesielle vær og strømningsforhold i fossen. Det knytter seg derfor usikkerhet til om 
isingen i fossen blir forverret ved endrede strømningsforhold.  
 
Øket isingsproblematikk vil påvirke driftsforholdene til kraftverkene negativt. Plassering og utforming 
av fundamenter i vannvegen må derfor vurderes særskilt. Dersom ny bru krever tiltak i vannvegen, må 
det utredes hvordan forholdene i vannvegen påvirkes. 
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I 2010 ble det gjennomført et modellforsøk for Sarpsfossen ved Vassdragslaboratoriet på NTNU. 
Modellen dokumenterte nåsituasjonen, og man fikk nye og oppdaterte vannstandskurver og 
oppdaterte dimensjoneringskriterier for damkonstruksjonene. Kritisk tverrsnitt ved brufundamentene 
ble bekreftet, og det ble testet tiltak for å øke flomavledningskapasiteten. Inntaket til et eventuelt nytt 
kraftverk (Sarp 2) ble også vurdert og testet. 
 

4.2 Flom 

I henhold til teknisk designbasis for InterCity strekningene skal infrastrukturen dimensjoneres for 200 
års flom. For å ta høyde for forventede klimaendringer skal dagens beregnete 200 års flomnivå 
fremskrives frem til år 2100. Som grunnlag for valg av alternativ for videre planlegging er det vurdert 
som tilstrekkelig å ta utgangspunkt i gjeldende 200 års flomnivå. I den videre planleggingen må også 
klimaendringene hensyntas. 
 
Etter «Flomsonekart, Delprosjekt Fredrikstad og Sarpsborg» er vannstanden ved 200 årsflom i det 
aktuelle området 29,8 m.o.h. (vannstanden er henvist til i snitt så det vil være et ca. tall). 
 
Alle banealternativene ligger med god margin i forhold til dimensjonerende flomnivå. Unntaket er 
industrisporet til Borregaard som krysser under hovedspor og ligger på høyde 29.0 m.o.h. på det 
laveste. For dette sporet vil situasjonen med tanke på flomnivå forbli uendret i forhold til dagens.  
 

 
Figur 7: Flomsonekart fra NVE sammenstilt med banealternativ over Glomma 
 
 
 

4.3 Hensynssoner 

Kommunens arealplaner angir konkret hva et areal kan brukes til. Hensynssoner angir hensyn og 
restriksjoner som har betydning for bruken av arealet.  
 
Borregaard er definert som en storulykkevirksomhet. Dette som følge av håndtering av farlige stoffer i 
sin virksomhet og tilhørende risiko for hendelser, som potensielt kan få større samfunnsmessige 
konsekvenser. Borregaard håndterer denne risikoen ved internt sikkerhetsarbeid, men det er likevel 
mulighet for at hendelser på Borregaards område også kan få konsekvenser for områder i nærheten 
av bedriften. I forbindelse med rullering av kommunedelplan for Sarpsborg sentrum vil det derfor 
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sannsynligvis bli etablert arealmessige begrensninger (hensynssoner) på tilliggende områder. Hvilke 
begrensninger som legges vil være avhengig av risikonivået. Dette risikonivået er utledet gjennom 
detaljerte risikoanalyser og etablering av såkalte ISO-risk kurver (risikokonturer) som angir/beskriver 
individrisiko innen et gitt område. Hensynssonene rundt et anlegg, storulykkevirksomhet, er delt inn i 
Indre sone, Midtre sone og Ytre sone. Sonene avgrenses av sikkerhetsavstander/risikokonturer. Indre 
sone er i utgangspunktet virksomhetens eget område. Den dimensjonerende hendelsen for 
hensynssonene rundt Borregaard er utslipp av svoveldioksid (SO2), og den dimensjonerende 
utslippskilden (Kokeriet) ligger nord på industriområdet.  
 
Tabellen nedenfor er hentet fra «Veileder om sikkerheten rundt storulykkevirksomheter» utgitt av DSB 
i 2016, og viser restriksjoner for etablering av nye tiltak i sonene rundt virksomheten. 
 
 

 
Figur 8: Restriksjoner i sonene rundt virksomheten med utgangspunkt i risikokonturer (Kilde: 
Veileder om sikkerheten rundt storulykkevirksomheter, DSB)  
 
Det er avholdt møte med DSB for å drøfte hvilke muligheter og begrensninger som hensynssonene 
medfører for planarbeidet. Det er i møte den 18.08.17 avklart at området ved Sarpsborg stasjon ikke 
vil ligge innenfor områder med arealmessige begrensninger. De ulike spor- og vegalternativene vil 
imidlertid alle ligge innenfor områder med arealmessige begrensninger. Risikonivået vil være høyere 
desto nærmere risikokilden (Kokeriet på Borregaard) man kommer. 
 
DSB informerte i møte, jf. møtereferat datert 18.08.17, om at alle banealternativene med tilhørende 
vegalternativer, med unntak av banealternativet Over Holmen berører indre sone. Banealternativ Over 
Holmen beskrives i kap. 7. I henhold til veileder om sikkerhet rundt storulykkevirksomheter skal 
offentlig vei og bane legges utenfor indre sone, se Figur 8. DSB påpekte i samme møte, jf. 
møtereferat datert 18.08.17, at det prinsipielt er slik at større avstand til kilden gir bedre sikkerhet. 
Banealternativ Over Holmen ligger utenfor indre sone og vurderes derfor av DSB som det beste i 
forhold til hensynssonen. Banealternativene Nord for Olavsvollen og midt vurderes av DSB som en 
forbedring i forhold til dagens situasjon selv om både veg og bane blir liggende innenfor indre sone. 
Det innebærer at det må vurderes beredskapsmessige tiltak i det videre planarbeidet. Mulige 
risikoreduserende tiltak er i hovedsak gode beredskapsrutiner. Dette innebærer blant annet mulighet 
for varsling samt stenging av trafikk på både veg og bane. Det kan også etableres rutiner for hindre at 
gående/syklende beveger seg inn i området etter et utslipp. Nødetater, beredskap og Borregaard må 
trekkes inn i arbeidet med konsekvensutredningen. Banealternativ sør og vegalternativ 5/modifisert 
vegalternativ 5 vurderes av DSB som en forverring i forhold til dagens situasjon ettersom avstanden til 
Kokeriet blir mindre. Dette alternativet anses derfor som et uakseptabelt alternativ.  
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DSB sin vurdering, jf. møtereferat datert 18.08.17, er at ulike beredskapstiltak kan avgjøre hvem som 
er mest utsatt av gående/syklende og bilister/togpassasjerer. Det kan imidlertid synes som om det vil 
være mulig med en enklere evakuering - ved en ulykke - av gående/syklende enn 
bilister/togpassasjerer. 
 
Illustrasjonene nedenfor viser hvordan banealternativ Syd med modifisert vegalternativ 5, 
banealternativ Midt med vegalternativ 7 og banealternativ Nord for Olavsvollen med vegalternativ 9 
ligger i forhold til Borregaard sitt industriområde. Modifisert vegalternativ 5 beskrives i kap. 6.2 
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Figur 9: Avstander Borregaard for banealternativ Syd og modifisert vegalternativ 5 
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Figur 10: Avstander fra Borregaard for banealternativ Midt og vegalternativ 7 
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Figur 11: Avstander Borregaard for banealternativ Nord for Olavsvollen og vegalternativ 9 
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5 BANEALTERNATIV - NORD FOR OLAVSVOLLEN, MED 
VEGALTERNATIV 9 

Banealternativet Nord for Olavsvollen ble utviklet etter innspill fra Fylkeskonservatoren i Østfold 
fylkeskommune i september 2016. Alternativet ble detaljert ut sent i arbeidet med 
Optimaliseringsrapporten, og er således noe mindre modent enn de øvrige banealternativene som er 
en videreføring av Forstudiens4 alternativ 1a og 4b. 1a resulterte i alternativene Nord for Tarris og 
Midt, mens forstudiens alternativ 4b ble videreført i alternativ Syd for Tarris. Forstudiens alternativ 1a 
er også en videreføring av traseen fra Konseptvalgutredning for IC-strekningen Oslo-Halden5. 
 
Alternativ Nord for Olavsvollen er i Optimaliseringsrapporten vurdert å ha større negative 
konsekvenser for kostnader og anleggsgjennomføring. Dette som følge av blant annet geotekniske 
usikkerheter, svært krevende fylling i Glomma og inngrep i Opsund deponi.  
 
I dette kapitelet, og i arbeidet med tilleggsnotatet, er det sett nærmere på disse forholdene og drøftet 
mulig optimalisering for å redusere konsekvensene. Det er gjort en justering av sporgeometri vest for 
Glomma for å redusere inngrep i Opsund deponi. Industrisporet til Borregaard samt flere sidespor på 
stasjonen er trukket lengre fra deponiområdet. I tillegg er det vurdert mulighet for alternativ plassering 
av sporforbindelser/sporveksler for å kunne unngå fyllingen i Glomma.  
 

5.1 Beskrivelse alternativ Nord for Olavsvollen med vegalternativ 9 fra 
optimaliseringsrapport 

 
Bakgrunnen for dette alternativet er å bevare både Olavsvollen og Tarris, i tillegg til kraftverkene langs 
Glomma. Alternativet er det nordligste, og ligger på fylling og bru ut i Glomma. Glomma krysses ca. 
180 meter nord for dagens bru. Det er fire spor på den første brua (ett av dem er et buttspor tilhørende 
Sarpsborg stasjon), og tre spor på brua over Glomma, hvorav to spor tilhører dobbeltsporet mot 
Halden og ett spor grener av til Østre linje. Etter kryssingen ivaretas begge forbindelser til Østre linje, 
men eksisterende spor må legges om. Alternativet følger så traseen til dagens jernbane til Klavestad.  
 
Vegalternativ 9 er knyttet til dette banealternativet. Ny firefelts fv. 118 legges parallelt med ny 
jernbanebru over Glomma. Forbi Tarris ligger vegen mellom Tarris og jernbanen. Inn mot dagens 
kryss med fv. 109 i Borregaardsbakken følger ny vegtrasé dagens fv. 118, men utvides mot nord. På 
østsiden av Glomma kobles fv. 118 til rv. 111 i en ny rundkjøring nord for eksisterende rundkjøring 
vest for Hafslund hovedgård. Rundkjøringen forskyves ca. 130 meter mot nord. Løsning for gående og 
syklende følger dagens veg/banetrasé.  
 

 
Figur 12: Jernbanealternativ Nord for Olavsvollen med tilhørende vegalternativ 9 

                                                      
4 Jernbaneverket 2016. InterCity-prosjektet Haug–Fredrikstad–Sarpsborg–Halden. Forstudierapport. 
Haug–Halden. ICP-10-A-25006 rev. 03A. 
5 Konseptvalgutredning for IC-strekningen Oslo-Halden. POU-00-A-00014. 
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5.2 Opsund deponi 

 
Figur 13: Banealternativ nord for Olavsvollen med inngrep i deponi 
 

5.2.1 Beskrivelse av deponi 

Opsund deponi er en industrifylling som består av både organisk avfall og allsidig sammensatt 
mineralogisk materiale. Fyllingen ligger i en avsnørt elvesving av Glomma tidligere kalt Lambrechts 
dam. Rundt og under fyllinga er det mektige lag av sand og finere sedimenter. En morenerygg 
skjermer mot elva. Oppfyllingen startet i 1907 (NGU-rapport 1988.200). Borregaard benyttet seg av 
deponiet i perioden ca. 1940 til 2009, hvor nesten alt avfall produsert av Borregaard i denne perioden 
ble deponert her. Borregaard deponerte sagflis, ligning, bark, cellull (regenerert cellulosefiber), gips og 
slam-fraksjoner, rivemasser (vegger, dekker og tak), inventar (elektrolyseovner, tanker, rør etc.), samt 
noe husholdningsavfall. Klorproduksjonen på Borregaard ble fram til 1995 drevet med kvikksølv som 
anode i elektrolyse av salt til klor og natronlut. Denne produksjonsmetoden har resultert i at det er 
generert kvikksølvholdig avfall som også er deponert på Opsund deponi (NGI 2017. Teknisk notat 
20170512-01-TN). Selv om fyllinga virker usystematisk utlagt, er det lokale konsentrasjoner av 
forskjellige avfallstyper. Det er ikke kjent at det finnes registreringer som viser fordeling av de 
forskjellige avfallsmaterialene gjennom fyllinga, men ved hjelp av informasjon fra kjentfolk og 
overflatesituasjonen i 1982 beskrev Noteby (1983, rapport 23814-2) at deponiet inneholdt organisk 
materiale i nordre og nordvestre partier, med dominans av slagg i østre partier og kisavbrann (som for 
det meste består av jernoksyd) i syd.  
 
Avfallsmaterialene er deponert løst lagret og består av mye humus og det er mye hulrom i avfallet. Det 
er ikke skjedd annen komprimering enn det transportkjøretøyer og naturlige setninger betinger. Det 
har foregått oksydasjon og delvis aerob nedbrytning i topplagene, men det har oppstått reduserende 
anaerobe forhold ved tildekking eller ved dumping i fuktig/ vannmettede partier. 
 
I følge Noteby (1983, rapport 23814-2) ligger de dypeste partiene av fyllinga ned mot nivåene 22 til 20 
m.o.h. Deponiet har ikke kunstig bunntetting, men en geologisk barriere av moreneleire. Per 1982 var 
deponiet fylt opp med industriavfall til nivåer mellom kote 29 og 32, og noe høyere mot vest. Fyllinga 
dekket i 1987 et område på ca. 70 dekar og hadde et estimert volum på ca. 0,5 mill m3 (NGU-rapport 
1988.200). I følge NGI er maksimal tykkelse på fyllinga i dag 11-12 meter (NGI: PPT-presentasjon) og 
den er tildekt med blandede masser som er lettere forurensa (tilstandsklasse 1-3) (G. Baardvik, NGI 
pers. med. 18. mai). 
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Figur 14: Oversikt over deponiområdet (kilde: NGI). 
  
I kartet ovenfor viser blå stiplet linje tidligere strandlinje før oppfylling. Dette danner således en ytre 
avgrensning for hvor det må påregnes å finne deponerte fyllmasser i et sjikt på antatt 0-5 meter. Den 
grønne heltrukne linjen viser en yngre strandlinje fra 1939 og således avgrenser hvor deponiet antas å 
ha en tykkelse over 5 meter.  
 
NGU kartla i 1988 innholdet av kvikksølv, kopper, bly og sink i deponiet. Resultatet fra undersøkelsen 
viser at i området hvor det er planlagt jernbanetrasé består deler av fyllmassene av masser med 
innhold av bly som overskrider tilstandsklasse 5 i henhold til Miljødirektoratets helsebaserte 
tilstandsklasser (veileder TA-2553/2009). Disse massene vil trolig måtte håndteres som farlig avfall 
ved bortkjøring. I tillegg er deler av fyllmassene forurenset tilsvarende tilstandsklasse 5 (svært dårlig 
tilstand). I følge NGUs rapport 88.204 er mektigheten på fyllmasselaget i den sydlige delen av 
området i gjennomsnitt ca. 4 meter.  
   
Noteby utførte i 1982 en undersøkelse av sigevann, grunnvann og resipientforhold i fyllinga. De fant at 
vanngjennomtrengeligheten i fyllinga varierte, men fyllinga var i gjennomsnitt tettere enn 
grunnvannsførende lag under fyllinga (Noteby: 1983, rapport 23814-2). Dreneringsretningen var mot 
elva. Et dreneringssystem fra fyllinga munner også ut i Glomma. Grunnvannet i fyllinga kunne i stor 
grad betraktes som en selvmatende forekomst med en grunnvannsavrenning på 1 l/s. Temporære 
«hengende» grunnvannsmagasiner forekom. Analyse av grunnvannet viste at vannet var 
gjennomgående svakt surt. Det er i nyere tid laget en avskjærende grøft rundt deponiet samt en ytre 
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avskjærende grøft mot dagens jernbane for å hindre tilsig av vann inn i deponiområdet. Disse ble 
etablert etter hverandre med ulike dybder.  
 
I forbindelse med avviklingen av deponiet er deponiet tildekket med svakt forurensede masser for å 
bygge opp under en koneform for å hindre innsig av overflatevann til deponiet (pers. med. fra NGI/ 
Borregaard i møte med NGI, Borregaard, Bane NOR, Sarpsborg kommune og Østfold fylkeskommune 
02.05.2017). Mektigheten på laget er størst sentralt på deponiet (4-6 meter) og avtar utover mot 
kantene. Deponiet er ikke ferdig tildekket p.t.  
 
Nedbrytningen av organisk materiale fører i dag til dannelsen av metan og H2S, men dette skal ikke 
være i stort omfang under dagens forhold. Gassen føres i dag i rør til ei pipe sentralt på fyllinga. Det 
foregår ikke fakling (avbrenning av gass). De store mengdene med organisk materiale innebærer også 
et høyt TOC (totalinnhold av organisk karbon) nivå.  
 
Syd-vest for deponiet er det etablert en sarkofag i nyere tid. Dette er en betongkonstruksjon designet 
for å oppbevare kvikksølv på en forsvarlig måte. Sarkofagen består av to kammer hvor det ene er fylt. 
Sarkofagen bør ikke utsettes for setninger for at den skal kunne ivareta sin funksjon. Sarkofagen er 
synlig på Figur 15 som en firkantet konstruksjon like nord for østenden av plattformene som er vist på 
figuren. 

5.2.2 Konsekvenser ved sporetablering over søndre del av deponiet 

 

 
Figur 15 – Plantegning for industrispor til Borregaard iht løsning beskrevet i 
Optimaliseringsrapporten.  
 
Den grønne stiplete linjen på Figur 15 viser indre avskjærende grøft til deponiet. Den blå linjen viser 
ytre avskjærende grøft til deponiet.  
 

Deponiområde 
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Figur 16 - Tverrsnitt for industrispor til Borregaard og Opsund deponi iht 
Optimaliseringsrapporten. Figuren viser ikke reetablert avskjærende grøft til deponiet. 
 

 Sporet til Borregaard vil ødelegge dagens drensgrøft rundt deponiet. Det må enten opprettes 

drensgrøfter både nord og syd for nytt jernbanespor eller så må alle deponimasser syd for 

jernbanesporet graves bort. 

 Avslutningen av deponiet, slik Miljødirektoratet har gitt tillatelse til, vil bli påvirket. Det må 

søkes forurensningsmyndighetene om tillatelse, se under.  

  Den dårlige grunnen i området, omtalt i Optimaliseringsrapporten samt vurdert i kap. 5.4 

Geotekniske usikkerheter, kan kreve omfattende geotekniske sikringstiltak. Det må vurderes 

peler til grunn og nytt spor på frittbærende betongdekke. Dette arbeidet vil kunne 

forstyrre/ødelegge stabile strukturer i deponiet og føre til økt utlekking av tungmetaller (og 

kanskje andre miljøgifter) til porevannet.  

 SHA i gjennomføringen knyttet til arbeider i deponiet må vurderes senere, men det må stilles 

særskilte krav for å ivareta sikkerheten til de som skal jobbe med deponiet. 

5.2.3 Beskrivelse av risikobilde og usikkerheter: 

 For å kunne utføre tiltak i deponiet må det søkes Miljødirektoratet som 

forurensningsmyndighet om tillatelse. Dette kan være svært tidkrevende. Det anbefales 

derfor at rette myndighet kontaktes på et så tidlig stadium som mulig. 

 Det må avklares med forurensningsmyndigheten om masser som ved oppgraving må 

klassifiseres som farlig avfall fortsatt kan bli liggende igjen innenfor tiltaksområdet (ref. krav i 

gitt i Miljødirektoratets veileder TA-2553/2009). 

 Det må avklares hvorvidt bortgravde deponimasser kan deponeres et annet sted innenfor 

deponiet. Dette er trolig ikke mulig siden deponiet ikke lenger er aktivt. 

 Hvis alternativet besluttes videreført bør dette vurderes i forhold til den pågående tildekkingen 

av deponiet for å redusere unødvendige tiltak.  

 Det er ikke kommet frem informasjon om at deponimassene er analysert for organiske 

miljøgifter (PAH, PCB og olje). Massene er mest sannsynlig også forurenset av disse 

miljøgiftene. 
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 Utenfor deponiet ligger det en kvikksølvbunkers. Denne må i alle faser under 

anleggsgjennomføringen og i endelig situasjon sikres mot setninger. Skulle den sette seg kan 

man risikere lekkasjer og krav om fjerning. 

5.2.4 Omlegging av Borregaards spor 

Et mulig tiltak for å senke kostnadene knyttet til deponiet vil være å trekke sporet ut av deponiområdet. 
Området syd for deponiet består også av fyllmasser over naturlig grunn, men der er sjansen for å 
påtreffe farlig avfall mindre enn inne i selve deponiet.  
 
Under vises mulig justering av Borregaard sitt industrispor fra løsningen presentert i 
Optimaliseringsrapporten. Justeringen medfører at eksisterende industrispor må starte nedsenkingen 
cirka 170 meter syd for dagens kulvert under eksisterende hovedspor, slik det også må for den 
tidligere løsningen, for at det skal komme under det nye dobbeltsporet og tilhørende togspor på 
stasjonen. Den vertikale avstanden mellom SOK (skinne overkant) for nytt dobbeltspor og SOK for 
Borregaardsporet bør være 7 meter, minimum 6,2 m (4,8+0,6+0,8). 
 
Som for løsningen i optimaliseringsfasen blir det ganske mye fall/stigning for sporet, og på det meste 
er det 25 ‰. Eksisterende Borregaardspor har også kraftig stigning. Basert på kartgrunnlaget er det 
beregnet en stedvis stigning opp til 36‰. Det er i forbindelse med eksisterende kulvert at dagens 
industrispor har størst stigning. 
 
For å få 25‰ fall/stigning på det omlagte Borregaard-sporet må dagens spor senkes for en strekning 
lik 270 meter fra profil 650, der horisontallinjen for nytt spor divergerer fra eksisterende, til profil 920. 
Dette er tilsvarende for løsningen i optimaliseringsfasen. Se lengdeprofil under. Derimot har 
horisontallinjen blitt krappere for Borregaard-sporet i den nye løsningen sammenlignet med løsningen 
i optimaliseringsrapporten. Og kurven fra hensettingssporene ned mot der eksisterende spor krysser 
under dagens hovedspor har blitt endret fra 300 meter radius til 190 meter radius.  
 
Tabell 1 - Sporgeometri industrispor 

 
 

 Dagens spor Sporgeometri fra 
optimaliseringsrapport 

Modifisert 
sporgeometri for å 

unngå deponi 

Stigning/Fall 
Opp mot 36‰ 

(kortere 
strekning) 

Maks 25‰ Maks 25‰ 

Horisontalradius (R) R175m R300m R190m 

Konflikt med deponi 

Spor utenfor 
deponi og 

avskjærende 
grøfter 

Spor i konflikt med ytre deler 
av deponi samt avskjærende 

grøfter. 

Spor i ytterkant av 
deponiets avgrensning, 

konflikt med avskjærende 
grøfter. 
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Figur 17 – Plan og profil for omlagt industrispor til Borregaard. 
 
 

 
Figur 18 – Tverrsnitt for omlagt industrispor til Borregaard og Opsund deponi. Figuren viser 
ikke avskjærende grøft til deponiet. 
 
Det omlagte sporet vil fortsatt medføre et inngrep i deponiet, men inngrepet vurderes til å være 
håndterbart. Grad av inngrep i deponiet må vurderes mot muligheten for en forbedret sporgeometri. 
Borregaard som eier av sporet må høres for å avklare hvilke geometriske krav som bør stilles til sporet 
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og om kostnadskonsekvensene står i samsvar med en evt. ekstra nytte som følge av en geometrisk 
forbedring. Det bemerkes at det fortsatt er usikkerheter knyttet til forurensningsgrad av de deponerte 
massene selv om sporet er trukket lenger sør. Det bør derfor gjennomføres miljøgeologiske 
undersøkelser for å avklare forurensningsgrad før endelig beslutning tas. 
 

5.3  Vurdering av fylling i Glomma og forholdet til Olavsvollen og Tarris 

Banealternativet Nord for Olavsvollen er i Optimaliseringsrapporten forutsatt med en fylling ut mot 
Glomma nord for Tarris. Denne fyllingen er plassert for å kunne etablere sporveksler nærmest mulig 
stasjonen slik at alternativet oppnår samme funksjonalitet som de øvrige banealternativene. Det er 
knyttet en vesentlig usikkerhet rundt gjennomførbarheten og kostnadene til denne fyllingen. Derfor er 
det i dette notatet vurdert muligheten av å fjerne fyllingen. 

5.3.1 Fylling i Glomma – optimaliseringsfasen 

Alternativ Nord for Olavsvollen er planlagt med en fylling om lag fram til Olavsvollen med høyde opptil 
ca. 7 meter over dagens terreng. Sporalternativet går deretter i 200m lang bru med fire spor fram til 
fyllingen nord for Tarris. To spor hører til dobbeltsporet til Halden, det tredje sporet tilhører Østre linje 
og det fjerde sporet er et uttrekksspor for skiftebevegelser fra stasjonen.  
 
Ved fyllingen nord for Tarris ligger alternativet med fire spor ca. 10-12 meter over terreng/vannivå i 
Glomma. Videre ligger banen på en 450m lang bru med tre spor. 
 

 
Figur 19 – Plan og profil for dobbeltspor alternativ "Nord for Olavs vollen". Kilde: Rapport 
Optimalisering av traseer, ICP-16-A-25031_04A. 
 
Begge fyllingene vil, med normale skråningshelninger, gå 20 meter ut i Glomma før de treffer 
vannoverflaten. Det er foreløpig ikke kjent hvor dypt/langt fyllingsfoten vil gå under vann. Det antas å 
være krevende grunnforhold slik at det blir påkrevet med tiltak som stabilisering av undergrunnen 
og/eller pelet fylling i området. Det er ikke klart om det er mulig å stabilisere massene med 
kalksementpeler her, så det kan også bli behov for andre konstruktive stabiliserende tiltak i tillegg til 
peler. 
 
En så stor utfylling vil også påvirke strømningsforholdene i Glomma inn mot fossen og inn mot 
inntakene til kraftverkene på begge sider. Omfanget og konsekvensene for strømningsforholdene er 
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uavklarte, men med bakgrunn i fyllingens størrelse anbefales det at det jobbes videre for å begrense 
omfanget av fyllingen. 
 
Forbi Olavsvollen er jernbanebrua på det bredeste, og det er vurdert muligheten for reduksjon av 
konstruksjonsbredden fra fire til tre spor, primært for å redusere bruas visuelle barriere ovenfor Olavs 
vollen. Dette er beskrevet i kap. 5.3.3. Begrunnelse for plasseringen av det vestre landkaret på 
jernbanebrua og avstanden til Olavsvollen og Tarris er også belyst. 
 

5.3.2 Mulige tiltak for å redusere fylling i Glomma 

Alternativ Nord for Olavsvollen er utviklet med bakgrunn i de samme tekniske og funksjonelle krav og 
forutsetninger (antall og lengde på spor samt sporforbindelser mellom spor) som de øvrige 
banealternativene. For alternativ nord for Olavsvollen er det imidlertid ikke plass til alle sporveksler for 
nødvendige sporforbindelser før jernbanebrua ved Olavsvollen. Sporveksler kan ikke plasseres på bru 
i henhold til teknisk regelverk. Derfor har man valgt å dele jernbanebrua over Glomma i to bruer og 
plassere de ytterste sporvekslene på en fylling der nytt spor går delvis over land. 
 
Som følge av store kostnadsmessige konsekvenser av fyllingen i Glomma, samt eventuelle virkninger 
for strømningsforholdene og et generelt høy risikobidrag, bør man vurdere tiltak som reduserer 
omfanget av fyllingen.  
 
Det er to mulige grep som kan vurderes for å redusere fyllingene i Glomma. Det kan enten være 
spesielle tekniske, konstruksjonsløsninger, eller endring av funksjonell løsning i forhold til de andre 
alternativene. I tilfeller hvor tiltakene vil medføre fravik fra krav beskrevet i Konseptdokument, blir det 
nødvendig med en behandling i Bane NOR i henhold til rutiner for endringshåndtering. 
 

5.3.2.1 Konstruksjonstiltak 

Figur 19 viser at det er prosjektert sporveksler tett inntil på begge sider av jernbanebrua. 
Sporvekslene kan ikke plasseres på en bru i henhold til Teknisk regelverk. Dersom en vanlig fylling 
ikke kan bygges, må andre tiltak gjennomføres.  
 
Plasseringen av sporvekslene vest for brua bestemmes av kravet til sporlengde på minimum 790m for 
å ta imot lange godstog. Det er ikke mulig å flytte sporveksler mot stasjonsområdet for å forlenge 
jernbanebrua i denne retningen grunnet kravet til sporlengde. Men det er mulig å redusere fotavtrykket 
til ny jernbane ved Olavsvollen. Det kan gjøres ved å legge til grunn en støttemur mellom 
jernbanekulverten for industrisporet til Borregaard og jernbanebrua over Glomma.  
 
I stedet for fyllingen i Glomma ved Tarris kan en brukonstruksjon med tiltak for å øke stivheten for 
brua vurderes. En annen løsning er å legge sporene på en pelet fylling der fyllingen bygges opp med 
f.eks. armerte jordkonstruksjoner med svært bratte sidekanter eller konstruktive fronter for å begrense 
utfylling i Glomma. Sporet kan også bygges på pelet trau med høye sidevegger der det fylles opp inne 
i trauet med normale tunge masser. Flere av disse tiltakene vil medføre vesentlige kostnader. 
Kostnadsomfanget er imidlertid ikke kjent og vil særlig avhenge av grunnforholdene ut i Glomma som 
p.t. ikke er tilstrekkelig kartlagt. Som et alternativ bør man vurdere nærmere hvorvidt sporvekslene kan 
plasseres øst for brua over Glomma.  

5.3.2.2 Funksjonelle tiltak 

 
Lengde uttrekkspor 
Bredden for jernbanebru forbi Olavs vollen kan reduseres fra fire til tre spor ved å korte ned lengden 
på uttrekksporet plassert ytterst på brua.  
 
Uttrekkssporet kan reduseres fra opprinnelig 300m til 50m og avsluttes før Glomma. Det vil redusere 
fyllings- og brukonstruksjonsbredden med anslagsvis 6m noe som vil medføre en forbedring i forhold 
til opplevelsen av Olavsvollen. 
 
Uttrekkssporet er et buttspor som er tenkt til frakobling og uttrekk av godsvogner som kjøres til 
Rolvsøy godsterminal, eventuelt annet togmateriell som forflyttes på stasjonen. Sporet skal erstatte 
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dagens uttrekksspor på 250m og er ivaretatt i andre banealternativer som har plass til 300m lengde 
før Glomma. Sporet gir økt kapasitet til skiftebevegelser og kortvarig hensetting på stasjonen. 
 
Med lengde på 50m kan uttrekkspor brukes kun til uttrekk av lokomotiv og mindre arbeidsmaskiner 
samt som mulig dekningsgivende objekt for sikring av skifteområde mot togspor. Frakobling av vogner 
til Rolvsøy skal skje i togspor 6 uten at vognene trekkes ut. Vognene sikres mot å komme i andre 
togspor ved at spor 6 faller mot uttrekksporet, i motsatt retning av en eventuell togveg. Videre kan 
man anta at vognene skal stå i spor 6 i påvente av sin ruteleie til Rolvsøy. Det vil bruke opp den totale 
sporkapasiteten for gods. 
 
Løsningen er akseptabel med hensyn til kravene i Konseptdokumentet som krever at uttrekkssporet 
skal være minimum 50m langt. Men konsekvensene for togframføring anbefales å undersøkes 
nærmere da dagens uttrekkskapasitet og dermed mulighet for å håndtere nødvendige godstog 
reduseres. 
 
Plassering og dimensjonering av sporforbindelser  
Videre kan man vurdere å flytte sporforbindelsene lagt på fyllingen til hver sin side av Glomma. Det 
betyr at kryssing av Glomma kan bygges som en sammenhengende 885m lang brukonstruksjon. 
Opprinnelig løsning er vist i figur nedenfor. 
 

 
Figur 20: Plassering av sporveksler ved Olavsvollen og på fylling i Glomma i henhold til 
Optimaliseringsrapporten 
 
Sporforbindelse 1 kan vurderes flyttet til Hafslund. Denne forbindelsen knytter spor 5 og 6 (godsspor) 
med hovedspor i retning Halden. Den brukes også ved enkeltsporet drift i avvikssituasjoner.  
 
Sporforbindelse 2 og dobbelkryssveksel (DKV) kan vurderes flyttet til stasjonsområdet før Glomma. 
Dobbelkryssvekselen som opprinnelig er plassert i hovedspor og på fylling i Glomma er en løsning 
som bør unngås i henhold til Teknisk regelverk. Ved å flytte den vestover forbedres situasjonen ved at 
sporvekselen ikke er lenger plassert på dobbeltsporet men kommer i forbindelse med spor 5 og 6.  
Dette vil ikke påvirke sporlengdene på stasjonen i vesentlig grad. Denne endringen fører med seg 
imidlertid flere negative konsekvenser. For å opprettholde nødvendig sporlengde må størrelsen på 
sporveksler reduseres og avvikshastighet vil gå ned (fra 60 til 40 km/t både i spor 5 og 6). Denne 
endringen er et avvik fra Konseptdokumentet. En annen konsekvens er at spor 5 ikke vil få forbindelse 
til uttrekkspor. Det vil gi en begrensing i bruken av spor 5. 
 
Figuren nedenfor viser skjematisk sporplan for mulig løsning uten sporveksler over Glomma og 
slankere brukonstruksjon. Nedenfor er det vist en tabell som gir en oppsummering av konsekvensene 
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for funksjonalitet og sammenligner variantene med og uten fylling i Glomma. Konsekvensene vurderes 
i forhold til kravene beskrevet i Konseptdokumentet og Teknisk designbasis.  
 
 

  
Figur 21 - Mulig variant for alternativ Nord for Olavsvollen uten sporveksler i Glomma. 
 
 

Funksjonelle og tekniske krav 
 

Variant med 
fylling i 

Glomma6 

Variant uten 
fylling i 
Glomma 

Merknad 

Hastighet i hovedspor  
(spor 1 og 4 - 100km/t) 

Ikke oppfylt  
(80 km/t) 

Ikke oppfylt  
(80 km/t) 

Avvik fra Konseptdokument 

Hastighet i togspor  
(spor 5 - 80 km/t,  
spor 6 - 60 km/t) 

Ikke oppfylt  
(spor 5 -60 km/t, 
spor 6 – 40 km/t) 

Ikke oppfylt  
(spor 5 - 40 km/t, 
spor 6 – 40 km/t) 

Avvik fra Konseptdokument 

Hovedspor skal ikke ligge i avvik i 
sporveksel 

Ikke oppfylt Ikke oppfylt Avvik fra Konseptdokument 

2 forbikjøringsspor lange godstog (spor 5 
og 6, min 790m) 

Ikke oppfylt 
(spor 5 – 785m  
spor 6 – 760m) 

Ikke oppfylt 
(spor 5 – 785m 
spor 6 - 730m 

Kun 1 spor er langt nok. 
Avvik fra Konseptdokument 
og Teknisk designbasis. 

Lengde uttrekksspor  
(spor vest – 100-200m 
spor øst - 50m) 

Oppfylt 
(spor vest – 400m 
spor øst - 300m) 

Oppfylt 
(spor vest – 400m 

spor øst - 50m) 

Redusert lengde i variant 
uten fylling.  

Ytre sporforbindelser i hovedspor Oppfylt Oppfylt 
Dårligere løsning i variant 
uten fylling. 

Sporforbindelser spor 1-4 Ikke oppfylt Oppfylt 
Mangler forbindelse mellom 
hovedspor og spor 2 fra syd 

Sporforbindelser spor 5-6 Oppfylt Ikke oppfylt Mangler forbindelse mellom 
spor 5 og uttrekkspor øst. 

Dobbelkryssveksel (DKV) og kurveveksel 
bør unngås 

Ikke oppfylt 
(1 DKV i hovedspor) 

Ikke oppfylt 
(1 DKV i togspor) 

Avvik fra Teknisk regelverk 

 

Tabell 2– Oppsummering av konsekvenser for jernbanefunksjonalitet som følge av alternativ 
"Nord for Olavs vollen" med og uten fylling i Glomma. 
 
Tabellen ovenfor viser at alternativ Nord for Olavsvollen fraviker flere funksjonelle krav til sporplan. 
Avvikene gjør at alternativet ikke er tilrettelagt for forbikjøring av lange godstog på Sarpsborg stasjon i 
henhold til kravene i Konseptdokumentet og Teknisk designbasis. Spor 6 har ikke tilstrekkelig lengde 
for forbikjøring av lange godstog, hverken i variant med eller uten fylling. Spor 5 er 785m langt og er 
tilstrekkelig for håndtering av 740 m lange tog. 
 
Variant uten fylling i Glomma har flere ulemper for funksjonalitet sammenlignet med opprinnelig 
variant i optimaliseringsrapport. De viktige er lavere dimensjonerende hastighet ut fra godssporene i 
retning Halden og plassering av den ytre sporforbindelsen i hovedspor ved Hafslund, samt manglende 
tilkobling av spor 5 med uttrekkspor.  
 

                                                      
6 Alternativ beskrevet i Optimaliseringsrapport. 
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Flytting av den ytre sporforbindelsen i lengre avstand fra stasjonen er spesielt ugunstig i de tilfellene 
når spor 5 og 6 brukes ruteplanmessig til forbikjøring av godstog i sydgående retning. Godstogene vil 
kjøre uriktig frem til Hafslund og bruke kapasiteten i dobbeltsporet. Den negative effekten forsterkes 
av at dimensjonerende hastighet blir også lavere enn det er påkrevd. I det videre arbeidet, hvis 
løsningen blir videreført, anbefales det å løse forbikjøring av godstog i retning Halden vest for 
Sarpsborg stasjon, forutsatt direkte sporforbindelse i sydgående retning. Spor 5 på Sarpsborg stasjon 
må fortsatt benyttes til forbikjøring i motsatt retning. Spor 6 skal forbeholdes tømmertog og kortere 
godstog. 
 
Eventuell forbikjøringsmulighet øst for Sarpsborg kan bli vanskelig når tilbudet til Sarpsborg øker til 4 
IC-tog per time. Det vil også bli utfordrende å tilfredsstille behovet for kryssing/forbikjøring av godstog i 
midlertidig fase når dobbeltsporet stopper i Sarpsborg. 
 
Stasjonsalternativ 2 legger til rette for forbikjøring av godstog ved Borg Bryggerier. En mulig 
kombinasjon av stasjonsplan 2 og alternativ Nord for Olavs vollen vil dermed gi tilstrekkelig kapasitet 
til godstrafikken. Alternativt kan forbikjøring ved Rolvsøy vurderes. 

5.3.3 Olavsvollen 

Det er siden Optimaliseringsrapporten utarbeidet flere snitt og 3D visninger for å forsøke å synliggjøre 
konsekvensene for kulturminnene. Nedenfor er det vist en visualisering over banealternativ nord for 
Olavsvollen og vegalternativ 9. Hensikten er å forsøke å visualisere konsekvensene for Olavsvollen 
ved dette alternativet. Konsekvensene er mer utførlig vurdert i Optimaliseringsrapporten. Det må 
bemerkes at anleggsområdet som må etableres for byggingen av veg og bane antakelig vil kreve 
arealer utover det endelige fotavtrykket. Avgrensningen av et slikt anleggsbelte er ikke fastsatt. Det vil 
imidlertid stå sentralt i den videre planleggingen. 
 

 
Figur 22: Olavsvollen mellom ny veg og bane 
 
 
 

Nord 
 

Olavsvollen 
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I snittet under vises beliggenhet av ny jernbanebru i forhold til Olavsvollen. Fra nærmeste spormidt til 
toppen av Olavsvollen er avstanden ca. 30 meter. Terrenget faller imidlertid ned under brua slik at den 
faktiske avstanden til jernbanebrua kan oppleves som kortere. Brua vil ligge noe lavere enn selve 
vollen, mens kontaktledningsmaster og tekniske installasjoner vil ligge høyere enn terrenget. 
 

 
Figur 23: Snitt som viser avstander mellom jernbanebru og et punkt omtrent midt på 
Olavsvollen, eksisterende gang-/sykkelveg og eksisterende jernbane 
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Figur 24: Olavsvollen sett mot jernbanebrua med bruas vestre landkar 
 
I Figur 24 er jernbanebruas vestre landkar på stasjonssiden vist. Rett vest for landkaret skal det 
anlegges en kulvert for kryssing av industrisporet til Borregaard under nytt dobbeltspor. Landkarets 
plassering bestemmes av krav til sporlengder inne på stasjonen slik det er beskrevet i kap. 5.3.2.1.   

5.3.4 Avstand til Tarris 

Det er også utarbeidet snitt som viser avstanden mellom veg og bane og til Tarris for alternativ nord 
for Olavsvollen med vegalternativ 9. Snittet er vist nedenfor. Veg og jernbane vil bli liggende noe 
lavere enn bygningen, mens kontaktledningsmaster, evt. støyskjermer og vegbelysning vil øke den 
visuelle barrieren sett fra Tarris og nordover. 
 

Nord 
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Figur 25: Snitt som viser avstander til Tarris 
 

5.4 Geotekniske usikkerheter 

5.4.1 Fundamentering for Borregaards industrispor og hensettingssporene 

De nordlige hensettingssporene for godsmateriell og Borregaards industrispor vil bli liggende over 
områder som er utfylt over de siste ca. 100 år. NGI har utarbeidet en skisse som skal illustrere 
omtrentlig strandlinje på bakgrunn av sporalternativ nord for Olavsvollen. Figur 26 viser omtrentlig 
strandlinje i 1905 med stiplet blå strek, og strandlinje i 1939 med heltrukket grønn strek (begge ved 
høy elvevannstand). Den stiplede blå linjen indikerer hvor det må ligge fyllmasser i et sjikt på antatt 0 
– 5 meter. Grønn linje viser hvor deponiet er tykkere enn ca. 5 meter. 
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Figur 26: Blå linje viser ca. strandlinje 1905, grønn linje viser ca. strandlinje 1939 (Kilde NGI). 
 
For alternativ nord for Olavsvollen kommer Borregaards industrispor et godt stykke ut på den 
tildekkede delen av deponiet, der mektighet av deponimasser er stor. Hensettingssporene blir for en 
stor del liggende på deponimasser, men går så vidt klar av den tildekkede delen av deponiet.  
Deponimasser er antatt utlagt uten noen kontrollert komprimering, massene må også ventes å kunne 
inneholde nedbrytbart organisk materiale. Det vil være setningsfare for sporene, særlig der det er 
dypt. Her må det også forventes at det kan være fare for gassdannelse i deponimassene. Løsninger 
for å redusere setningsfare kan være masseutskifting, dypstabilisering med sement eller 
pelefundamentering. Fullstendig masseutskifting anses som svært komplisert fordi dette vil innebære 
masseutskifting under grunnvannstand, med mer eller mindre direkte kontakt mot den tildekkede 
delen av deponiet. Hvorvidt dypstabilisering med sement er mulig avhenger sterkt av massenes 
beskaffenhet og er vanskelig å vurdere uten ytterligere grunnundersøkelser. Peling, hvor spor legges 
på en pelefundamentert betongplate, kan vise seg å være foretrukket løsning, også fordi stabilitet mot 
Glomma antas å være noe anstrengt. En slik løsning innebærer imidlertid en del usikkerhet og risiko 
både i forhold til HMS (ved etablering av pelene) og ved i hvilken grad peling kan føre forurensning 
ned gjennom moreneleira som fungerer som bunntetting i deponiet. 
 
I bearbeidet løsningsforslag (Figur 27: er sporene trukket så langt ut av deponiet som det lar seg 
gjøre. Borregaards industrispor ligger helt i kanten av det tildekkede deponiområdet. Vurderinger i 
forhold til fundamentering vil i stor grad være de samme som for alternativet fra optimaliseringsfasen, 
men med litt mindre inngripen i det tildekkede deponiområdet. Sporene vil imidlertid fortsatt ligge over 
områdene med antatt betydelige mengder med fyllmasser. 
 
Det bemerkes at Borregaards industrispor krysser under høyspentlinja som går over området i begge 
alternativene. 
 
Begge alternativer innebærer en vesentlig geoteknisk risiko, både i forhold til tidsbruk og 
gjennomførbarhet, i forhold til alternativer hvor sporområder trekkes lenger vekk fra deponiområdet og 
ut mot mer stabile masser. 
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Figur 27: Detaljert utsnitt tilsvarende figur 12 over omlagt industrispor til Borregaard.  
 
Grønn stiplet linje på Figur 27 viser indre avskjærende grøft til deponiet, mens blå stiplet linje viser 
ytre avskjærende grøft til deponiet. 

5.4.2 Stabilitet  

Beregninger utført for Opsund deponi har vist at stabilitet ut mot Glomma må antas å være i 
grenseland for hva som kan aksepteres etter dagens regelverk, ved utbygging av jernbane på 
området. Det er ikke utført stabilitetsberegninger som spesifikt ser på stabilitet av industrisporet eller 
hensettingssporene ut mot Glomma, men i praksis anses det som lite sannsynlig at området kan 
tilføres ekstra vekt av betydning. Konsekvensene ved et grunnbrudd ved deponiet vil kunne være 
svært alvorlige med tap av betydelige mengder forurensete masser til Glomma hvis deponiet også 
berøres. 
 
I alternativet fra optimaliseringsfasen legges Borregaards industrispor ut mot Glomma i forhold til 
eksisterende spor i området som er markert med stjerne i Figur 26. Dette kan medføre behov for 
stabiliserende tiltak mot Glomma. Da mest sannsynlig ved bruk av motfylling i elva. Fordi det i dette 
området også er planlagt en tilløpsfylling for landkar til brua må disse fyllingsarbeidene ses under ett. 
Det vil være en usikkerhet ved i hvilken grad motfyllinger kan påvirke strøm- og isforhold i elva. 
Nærmere undersøkelser av grunn- og dybdeforhold i elva vil være nødvendig for å kunne si noe 
kvalifisert om behovene og omfanget av motfylling. Alternativt kan man benytte lette masser eller 
peling for å redusere, eller unngå, stabilitetsforverring mot elva. Det må fortsatt kontrolleres om 
dagens skråninger mot elva har tilstrekkelig sikkerhet mot utglidning. 
 
I bearbeidet løsningsforslag er Borregaards industrispor senket, noe som isolert sett vil være en fordel 
i forhold til stabilitet mot elva. Områdestabiliteten må fortsatt kontrolleres opp mot krav til 
sikkerhetsfaktor, med grunnlag i nærmere undersøkelser, men eventuelle stabiliserende tiltak kan 
antas å bli mindre omfattende enn for alternativet fra optimaliseringsfasen. 
 
Fra der industrisporet krysser under planlagt bane, og videre under dagens bane og St. Mariegate vil 
senkingen av sporet medføre dypere skjæringer enn tidligere. Det er funnet begrenset med 
grunnundersøkelser i trase for industrisporet, men basert på øvrige undersøkelser i området må 
skjæringene antas å komme dypere ned mot, eller ned i, antatt sensitive eller kvikke masser. Dette 
kan medføre større behov for stabiliserende tiltak på denne delen av industrisporet. 
 
Også i forhold til stabilitet anses begge alternativer å innebære en geoteknisk risiko, i forhold til 
alternativer hvor sporområder trekkes lenger vekk fra deponiområdet og ut mot mer stabile masser. 
 

5.5 Kostnader 

I Optimaliseringsrapporten ble alle bane- og vegalternativene kostnadsberegnet og sammenliknet, 
hver for seg og samlet. Tabellen er gjengitt nedenfor. 

Deponiområde 
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Tabell 3: Utdrag fra tabell 11-4 i Optimaliseringsrapporten (ICP-16-A-25031) 
Kriterium Nord for 

Olavsvollen + 
alt. 9 (veg) 

Nord for Tarris 
+ alt. 1 (veg) 

Nord for Tarris 
+ alt. 2 (veg) 

Nord for Tarris 
+ alt. 3 (veg) 

Nord for Tarris 
+ alt. 8 (veg) 

Midt + alt. 7 
(veg) 

Syd for Tarris 
+ alt. 5 (veg) 

Kostnader (relativ sammenlikning) 

Delkost 
bane 

Konsekvens: – 
(liten negativ). 
30 % dyrere 
enn billigste 
alternativ 

Konsekvens 0 
(ubetydelig). 
Billigste 
alternativ 

Konsekvens 0 
(ubetydelig). 
Billigste 
alternativ 

Konsekvens 0 
(ubetydelig). 
Billigste 
alternativ 

Konsekvens 0 
(ubetydelig). 
Billigste 
alternativ 

Konsekvens: 0 
(ubetydelig). 
Under 10 % 
dyrere enn bil-
ligste alternativ 

Konsekvens: – 
(liten negativ). 
20 % dyrere 
enn billigste 
alternativ 

Delkost  
veg 

Konsekvens: – 
(liten negativ). 
10 % dyrere 
enn billigste 
alternativ 

Konsekvens: 0 
(ubetydelig). 
Under 10 % 
dyrere enn bil-
ligste alternativ 

Konsekvens: – 
(liten negativ). 
10 % dyrere 
enn billigste 
alternativ 

Konsekvens: – 
(liten negativ). 
10 % dyrere 
enn billigste 
alternativ 

Konsekvens: – 
(liten negativ). 
20 % dyrere 
enn billigste 
alternativ 

Konsekvens 0 
(ubetydelig). 
Billigste 
alternativ  

Konsekvens:  
– – (stor neg.). 
50 % dyrere 
enn billigste 
alternativ 

Samlet Konsekvens: – 
(20 % dyrere 
enn billigste alt.) 

Konsekvens: 0 
(ubetydelig). 
Under 10 % 
dyrere enn bil-
ligste alternativ 

Konsekvens: 0 
(ubetydelig). 
Under 10 % 
dyrere enn bil-
ligste alternativ 

Konsekvens 0 
(ubetydelig). 
Billigste 
alternativ 

Konsekvens: 0 
(ubetydelig). 
Under 10 % 
dyrere enn bil-
ligste alternativ 

Konsekvens: 0 
(ubetydelig). 
Under 10 % 
dyrere enn bil-
ligste alternativ 

Konsekvens:  
– – (stor neg.). 
30 % dyrere 
enn billigste 
alternativ 

 
Jernbanealternativet Nord for Olavsvollen skilte seg ut på grunn av større kostnad for konstruksjoner 
(to jernbanebruer over Glomma) og geotekniske sikrings- og stabiliseringstiltak for fylling over 
Glomma. 
 
Gjennom arbeidet med tilleggsnotatet er det søkt å redusere de negative konsekvensene av 
alternativet som ble identifisert i Optimaliseringsrapporten. Likevel er det ingen grunn til å mene at 
kostnadsbildet er bedret for banealternativ Nord for Olavsvollen (vegalternativ 9 er ikke justert i 
tilleggsnotatet). Dette begrunnes i det videre. 
 
Deponiets kompleksitet og omfang er større enn tidligere antatt. I alternativet Nord for Olavsvollen 
ligger flere av godssporene ut over det oppfylte området (se Figur 26). Dette betyr at området med 
oppfylte masser øker utover det som var lagt til grunn i optimaliseringsrapporten. Konsekvensen er et 
større området med ustabile masser som må stabiliseres. Disse stabiliseringstiltakene forventes å ha 
svært store enkeltbidrag til økte kostnader. Selv om industrisporet og hensettingssporene for gods kan 
trekkes sørover inn mot mer stabile masser og med redusert behov for oppgraving av forurensete 
masser forventes den totale kostnadsendringer å være negativ.  
 
Parallelt med tilleggsutredningen har Bane NOR gjennomført en kartlegging av mulige deponi som 
kan håndtere de deponerte massene som måtte graves opp fra Opsund deponi. Konklusjonene fra 
dette arbeidet er at det er kun to deponiene som kunne være aktuelle for alt av masser fra Opsund. 
Dette er NOAH Langøya og Rana Gruber. NOAH Langøya aksepterer kun avfall med lavere TOC 
(totalinnhold av organisk karbon) innhold enn 1 % og Rana Gruber aksepterer ikke avfall som kan gi 
kvikksølvgass. På grunn av det høye TOC nivået i Opsund deponi samt innholdet av kvikksølv finnes 
det dermed ingen eksisterende deponier i Norge som kan håndtere alt av de deponerte massene7. Det 
forventes at de ytre massene har en noe lavere forurensningsgrad, men dette må verifiseres gjennom 
miljøgeologiske undersøkelser. Ved oppgraving av masser med høyt innhold av kvikksølv og TOC må 
det påregnes å transportere massene til et deponi i utlandet. Dette vil øke kostnadene til 
massehåndtering og deponering vesentlig.  
 
Det er vurdert ulike løsninger for å unngå fyllingen i Glomma da denne forventes å ha et forholdsvis 
stort enkeltbidrag til økte kostnader for alternativet. Hvis de funksjonelle ulempene kan aksepteres og 
fyllingen tas bort, vil dette kunne medføre en kostnadsreduksjon i forhold til kostnadsestimatet fra 
Optimaliseringsrapporten. Uttrekksporet ut mot fyllingen er også vurdert redusert. Dette vil kunne 
medføre reduserte kostnader for et enkeltspor på bru over en lengde på om lag 250 m. 
 
Med utgangspunkt i kostnadene fra optimaliseringsrapporten er det ikke sannsynliggjort at mulige 
innsparinger ved justering av spor og mulig fjerning av fylling i Glomma vil redusere alternativets totale 
kostnadsnivå. Som følge av et større omfang av ustabile masser og et påfølgende større omfang av 

                                                      
7 BANE NOR 2017: Presentasjon vedlagt møtereferat fra faglig samarbeidsgruppe 20.06.2017. 
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geotekniske tiltak samt en økt risiko for forurenset avfall som vanskelig lar seg deponere andre steder 
i Norge – forventes kostnadene for alternativ Nord for Olavsvollen å øke. 
 
            

5.6 Oppsummering  

Alternativ "Nord for Olavsvollen" medfører store konsekvenser for anleggsgjennomføring og kostnader 
i henhold til vurderingene i Optimaliseringsrapporten. Flere forhold er beskrevet med høy grad av 
usikkerhet. Hensikten med notatet har vært primært å kvalitetssikre vurderingene med tanke på 
gjennomførbarhet. Det er samtidig gjort forsøk på mulig modifisering av det opprinnelige alternativet 
for å redusere konsekvensene og usikkerhetene.  
 
Endringene beskrevet under anbefales videreført hvis alternativet velges til videre planlegging. 
 
Det anbefales at omleggingen av industrisporet til Borregaard vist i Figur 27 legges til grunn ved en 
videreføring av alternativet. Inngrepet i Opsund deponi vil da reduseres. Den totale kostnaden 
forventes likevel å øke selv etter omlegging på grunn av ny informasjon som har avdekket et større 
område som må stabiliseres. Det er fortsatt behov for miljøgeologiske undersøkelser av de deler av 
deponiet som vurderes utgravd for å redusere usikkerhetsnivået.  
 
Det anbefales at den modifiserte sporplanen "uten fylling i Glomma" legges til grunn ved en 
videreføring av alternativet. Endringen omfatter flytting av sporforbindelsene opprinnelig plassert på 
fylling i Glomma nord for Tarris. Løsningen uten fylling fører med seg flere negative konsekvenser for 
funksjonalitet, men på den andre siden reduserer den totale usikkerheten med tanke på kostnader, 
områdestabilitet og strømningsforholdene i Glomma, og gjør alternativet i større grad gjennomførbart. 
I det videre arbeidet bør den modifiserte løsningen sees i kombinasjon med stasjonsalternativ 2 for å 
ivareta nødvendig kapasitet for godstrafikk.  
 
Etter nærmere vurdering anbefales det å redusere lengden til uttrekksporet som er opprinnelig 
plassert på jernbanebru ved Olavs vollen slik at sporet ikke ligger på bru. Det bør tas utgangspunkt i 
en støttemurkonstruksjon mellom Borregaard sitt spor og jernbanebrua over Glomma. Endringen gir 
smalere konstruksjon ved Olavs vollen, reduserer kostnader og unngår spørsmål knyttet til sikkerhet 
for jernbanepersonell ved arbeid/ferdsel på bru.   
 
Endringsforslagene vil gi en gjennomgående jernbanebru over Glomma på om lag 900 meter med tre 
spor i bredde. 
 
Selv om de foreslåtte endringene reduserer jernbanekapasiteten ytterligere sammenlignet med 
løsningen i Optimaliseringsrapporten, er de vurdert som nødvendige for å redusere usikkerhet med 
hensyn til kostnader og gjennomførbarhet til en akseptabelt nivå.  
 
Alternativet er antakelig det beste med hensyn til de eksisterende kraftverkene, i og med at avstanden 
til kraftverkene er større enn for de øvrige alternativ som er beskrevet i Optimaliseringsrapporten. 
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6 BANEALTERNATIV - SYD FOR TARRIS, MED 
MODIFISERT VEGALTERNATIV 5 

6.1 Bakgrunn 

Banealternativ Syd for Tarris og vegalternativ 5 er, sammen med banealternativ Midt og vegalternativ 
7, og banealternativ Nord for Olavsvollen og vegalternativ 9 i Optimaliseringsrapporten, vurdert å gi 
minst negative konsekvenser med hensyn til kulturmiljø.  
 
Til banealternativ Syd for Tarris er det kun ett vegalternativ, alternativ 5. Dette inneholder en løsning 
hvor ny firefelts fv. 118 i hovedsak ligger i eksisterende trasé for fv. 118. Vegløsningen innebærer: 

 Ny firefelts veg syd for ny jernbane og delvis i dagens veg, med utvidelse mot nord i 

eksisterende jernbanetrasé. 

 Gang- og sykkel parallelt med ny jernbane, på nordsiden. 

 Ikke mulig å bygge veg før bane. 

 
Figur 28: Jernbanealternativ Syd for Tarris med tilhørende vegalternativ 5 fra 
Optimaliseringsrapporten. Oransje strek er ny veg, cyan gang- og sykkelveg og grønn bane. 
 
Dagens vegbruer over Glomma ved Sarpsfossen er i dårlig stand og har svært begrenset levetid.  
Hensikten med en modifisering av vegalternativ 5 fra Optimaliseringsrapporten er følgelig å se på 
muligheten for en løsning hvor vegutbyggingen kan forseres og bygges før bane. Det vil si en løsning 
hvor vegen utvides mot syd over Glomma slik at en unngår konflikten med eksisterende jernbane.  
 
Vegalternativ 1 variant fra Optimaliseringsrapporten beskriver en løsning hvor vegutvidelsen over 
Glomma legges mot syd. Modifisert vegalternativ 5 vil være en kombinasjon av vegalternativ 5 og 
vegalternativ 1 variant. Løsningen vil være lik alternativ 5 frem til St. Marie gate 2, og deretter lik 
løsningen for vegalternativ 1 variant.  
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Figur 29: Alt. 5 modifisert vist med rødt og alt. 5 vist med blått  
 
Veglinjene for alternativ 5 modifisert på Figur 29 viser endelig vegsituasjon med 4-feltsveg på østsiden 
av Glomma etter at dagens jernbanen er revet og erstattet med en ny jernbanelinje lenger nord. Se for 
øvrig beskrivelse av alternativet i kap. 6.2. 

6.2 Modifisert vegalternativ 5 

 

 Ny firefelts veg syd for ny jernbane og delvis i dagens veg, med utvidelse mot syd over 

Sarpsfossen. 

 Gang- og sykkel parallelt med ny kjørebru, på nordsiden (se den videre beskrivelsen for 

omtale av gang-sykkelløsning i den midlertidige perioden fra vegutbygging frem til 

baneutbygging).  

 Mulig å bygge veg før bane. 
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Figur 30: Jernbanealternativ Syd for Tarris med tilhørende modifisert vegalternativ 5 
(vegløsningen er vist med 4-felt på østsiden) 
 

 
Figur 31: Jernbanealertnativ Syd for Tarris med tilhørende modifisert vegalternativ 5.  
Oransje strek er ny veg, grønn bane, cyan gang- og sykkelveg og stiplet cyan gang- og 
sykkelveg før realisering av ny bane. Mørk blå farge er konstruksjonstiltak. 

Glomma 

Borregaard 

Sarpefossen 
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På bysiden/vestsiden rettes traseen for fv. 118 ut slik at det blir en mer rett trasé både horisontalt og 
vertikalt. Det innebærer at fv. 118 legges utenom krysset med fv. 109 og nytt kryss etableres. Det 
anbefales at utvidelsen av fv. 118 skjer mot nord. Hele boligområdet ved Grina vil trolig måtte rives for 
å få etablert en løsning for gående og syklende på nordsiden av vegen.  
 
Østover føres ny fv. 118 inn mot siloene til Borregaard, hvor vegen må legges på bru. Bebyggelsen i 
St. Marie gate 2 må rives. Like øst for St. Marie gate 2 benyttes eksisterende vegtrasé over 
Sarpsfossen. Utvidelsen her skjer på sydsiden av eksisterende vegbru. Vegutvidelse mot syd vil 
berøre inntakslukene til Borregaard kraftverk, som ligger ca. 5 meter syd for eksisterende fv. 118. 
Inntakslukene betjenes ovenfra og en utvidelse mot syd vil betinge ombygging av disse. Løsningen 
medfører også riving av Monumentplassen. På østsiden av Glomma føres traseen inn til 
rundkjøringen vest for Hafslund hovedgård som skal utvides. Utvidelsen av rundkjøringen kan ikke 
gjennomføres før realiseringen av ny jernbane da den berører eksisterende jernbanetrasé. For å 
unngå konflikt med dagens mur mot Hafslund bør dagens 3-feltsveg frem til eksisterende rundkjøring 
også beholdes frem til utvidelse til 4-felt kan skje på arealet for dagens jernbane. Videre fram til 
rundkjøring med Nordbyveien utvides dagens trasé mot nord.  
 
For å få til en god kobling mellom ny fv. 118, fv. 109 og bygatenettet må det etableres et nytt kryss 
mellom fv. 109 og fv. 118. Det kan være hensiktsmessig å etablere et kryss i forlengelsen av Vollgata. 
Det anbefales signalregulert kryss for å kunne møte byen på en "bymessig" måte, og samtidig gi 
fordeler for gående og syklende, samt muliggjøre prioritering av busstrafikken.  
 
Gang- og sykkelvegen foreslås i dette alternativet lagt på ny gang- og sykkelvegbru i eksisterende 
trasé over Sarpsfossen. Fra Tarris og videre østover benyttes eksisterende gang- og sykkelveg nord 
for Tarris, ned mot gang- og sykkelvegbrua og krysser under fremtidig dobbeltspor.  
 
Fra Tarris og videre vestover kan gang- og sykkelvegen følge dagens turveg mot Olavsvollen og føres 
i ny bru over industrisporet til Borregaard. Deretter legges gang- og sykkelvegen i en lang kulvert 
under jernbanen, for så å komme opp mellom jernbanen og fv. 118. Gang- og sykkelvegen får en 
maks. stigning på 5 %. 
 
I perioden før jernbanen realiseres må gang- og sykkelvegen krysse eksisterende jernbane i dagens 
kulvert og videre vestover må det etableres gang- og sykkelveg på nordsiden av ny fv. 118. Dette er 
vist med stiplet cyan i Figur 31. 
 
På østsiden av Glomma kan gang- og sykkelvegen føres inn på eksisterende gang- og 
sykkelvegløsning i Møllegata.  
 
Med dette vegalternativet blir atkomsten til Tarris brutt. Det er i utgangspunktet ikke mulig å løse 
atkomst til Tarris for dette alternativet, siden ny firefelts veg skal være avkjørselsfri. For beskrivelse av 
mulig atkomst til Tarris vises det til kap. 6.3.3.4. 

6.2.1.1 Konstruksjon 

Modifisert vegalternativ 5 vil gi behov for nye konstruksjoner og sikringstiltak på hele strekningen fra 
jernbanespor inn til Borregaard frem til ny bru over Sarpsfossen.  
 
Fra området der vegen krysser jernbanesporet til Borregaard og fram til Monumentplassen varierer 
høydeforskjellen mellom vegen og terrenget fra 0 og opp til ca. 20 meter. På strekningen fra 
jernbanesporet til Borregaard og til det gamle administrasjonsbygget, St. Marie gate 2, etableres ny 
vegbru som følger vestsiden av ny jernbane som er planlagt lagt på lett fylling med støttemur.  På 
strekningen fra det gamle administrasjonsbygget, St. Marie gate 2, og frem til Monumentsplassen er 
det stor høydeforskjell, den mest aktuelle løsningen antas derfor å være at vegen legges på bru på 
peler boret til berg.  
 
Ved Monumentplassen anlegges et landkar, forutsatt fundamentert på berg da det er berg i dagen i 
området. Fra dette landkaret fortsetter brua over elva, som en tre-spennsløsning med to korte 
endespenn og ett midtspenn på ca. 100 meter. Total brulengde ca. 150 meter. Brua er foreslått utført 
som en samvirkebru med stålkasse og et plasstøpt betongdekke.  
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Det vil bli en utfordring å bygge ny vegbru syd for dagens Sarpebru. Dette betinger bygging av ny 
vegbru og fundamentering syd for dagens bru. Dagens bruer har en pilar ned til en fjellknatt i elva. Det 
er usikkert om fundamentene her kan utvides sydover. Ved bygging av ny vegbru inntil den gamle 
Sarpebrua er det noen utfordringer i forbindelse med sikring. Dette kan løses ved å montere 
sikringsskjerm på dagens bru, men det må vurderes om konstruksjonen tåler belastningen. 
 

 
Figur 32: a) Pelet bru over terreng b) Nye bruer over Glomma 
 
 

 
Figur 33: Plan for omtrentlig plassering av ulike løsninger  
 

6.3 Konsekvenser av modifisert vegalternativ 5 

Det er i dette kapittelet beskrevet konsekvenser av det modifisert vegalternativ 5 sett i forhold til 
opprinnelig vegalternativ 5. 
 

6.3.1 Geoteknikk 

Geotekniske usikkerheter ved vegalternativ 5 er beskrevet i Optimaliseringsrapporten. Hele området 
er komplisert geoteknisk, og det antas behov for konstruktive stabiliserende tiltak som støttevegger og 
forankringer, pelet fylling og bruk av lette og superlette masser i tillegg til bru. Utførelsen og sikringen 
av området må ses i sammenheng med løsning for jernbanen. 
 
Modifisert vegalternativ 5 er stort sett likt alternativ 5 fra Optimaliseringsrapporten, med unntak av at 
vegen er flyttet lenger ut mot Borregaards område fra ca. pr. 800 ved St. Marie gate 2, slik at 
vegutvidelsen kommer syd for dagens bru. 
 
Vurderinger for geoteknikk vil være de samme som for vegalternativ 5 i Optimaliseringsrapporten. 
Modifisert alternativ vil gi økte konsekvenser for Borregaard, ved at geotekniske tiltak må antas å 
strekke seg lenger inn på deres område. Ved en eventuell bygging av veg før bane vil det være svært 
viktig at man fortsatt klarer å se utførelse og sikring av området i sammenheng med det som da vil bli 
fremtidig etablering av ny bane. 
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Øst for Sarpsfossen ligger modifisert vegalternativ 5 litt lenger inn i skråningen mot Hafslund 
hovedgård. Geotekniske vurderinger vil være som i optimaliseringsfasen. Modifisert alternativ vil 
nødvendigvis gi noe større påvirkning på området ved Hafslund hovedgård.  
 

6.3.2 Anleggsgjennomføring 

For jernbanealternativ Syd for Tarris var det i Optimaliseringsrapporten med kun ett vegalternativ, 
vegalternativ 5. Dette er kort gjengitt nedenfor. 
 
Vegalternativ 5: 

 Ny firefelts veg syd for ny jernbane  

 Ny 4-felts fv. 118 med 2 nye felt delvis i dagens trasé og 2 nye felt med utvidelse mot nord 

 Gang- og sykkel parallelt med ny jernbane, på nordsiden. 

 Ikke mulig å bygge fv. 118 før jernbane. 
 

 
Figur 34: Plan, vegalternativ 5 
 
Modifisert vegalternativ 5: 

 Ny firefelts veg syd for ny jernbane 

 Ny 4-felts fv. 118 med 2 nye felt delvis i dagens trasé og 2 nye felt med utvidelse mot syd 

 Gang- og sykkel i dagens g-/s-trasé 

 Mulig å bygge veg før bane. 
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Figur 35: Plan. Vegalternativ 5 – modifisert løsning (blått: vegalt. 5; rødt: vegalt. 5 modifisert) 
 
Som det fremgår av Figur 35 så er endringene for det modifisert vegalternativ 5 i forhold til 
vegalternativ 5 først og fremst på strekningen mellom ca. profil 800 og 1200, det vil si på strekningen 
fra St. Marie gate 2 til rv. 111. Det er derfor utført anleggstekniske vurderinger alternativene kun på 
denne strekningen. 
 
 
Vegalternativ 5 - anleggsgjennomføring 
 

Jernbane må bygges før Fv.118 

 
Fase 1 
Fordi ny jernbane vil berøre dagens fv. 118 i Borregaardsbakken, er det behov for å først bygge ny 
vegbru over arealene til Borregaard, på sydsiden av eksisterende fv. 118. Denne kobles så til 
eksisterende Sarpebru.  
 
Fase 2 
Når ny vegbru er etablert, og vegtrafikk overført, kan bygging av ny jernbane gjennomføres og 
biltrafikk går på en kombinasjon av ny fv. 118 frem til Glomma og eksisterende derfra og videre 
østover. 
 
 
Fase 3 
Når ny jernbane er ferdig kan ny firefelts veg over Glomma bygges. Ny bru for de 2 nordre feltene for 
fv.118 bygges nord for dagens bru, som det fortsatt går trafikk på, før trafikk flyttes over på ny bru og 
dagens bru rives og ny to-felts bru bygges i traseen til dagens.  
 
Det vil generelt være behov for midlertidige løsninger for å ivareta gang- og sykkeltrafikk i 
anleggsperioden. 
 
 
Modifisert vegalternativ 5 – anleggsgjennomføring 
 

Fv.118 kan bygges før jernbane 

 
Fase 1  
På østsiden av Sarpsfossen bør det tilstrebes å opprettholde dagens kjøremønster for fv. 118 i størst 
mulig grad ved etablering av ny 2-felts bru syd for dagens. En mulighet kan være å benytte Knud 
Bryns veg som anleggsatkomst til området for etablering av det østre landkar for den nye brua. En blir 
liggende tett på eksisterende fv. 118 i området og lokale omlegginger her vil nok være nødvendig.  
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Figur 36: Fase 1 
 
Fase 2 
På østsiden etableres riggområde for bygging av ny bru over Sarpsfossen. Den nye brua utformes 
som en platebærer i stål med betongdekke. Ståltrauet skyves ut fra øst etter at fundamenter og søyler 
er utført. Det etableres en byggegrop på ca. 20 m bak landkar øst. Ståltrauet produseres i lengder på 
10-20 meter avhengig av transportbegrensningene. Trauet lanseres ut fra landkar øst ved at stadig 
nye seksjoner skjøtes på i bakkant. Skjøt av kasseseksjonene utføres som en helsveiset forbindelse i 
det overbygd produksjonsstedet som er etablerte bak landkar øst. Sveisearbeidet vil derfor kunne 
utføres under kontrollerte forhold med hensyn til temperatur, nedbør osv. Under lanseringen er det 
forutsatt at det monteres en 20 m lang, lett nese (fagverk) på trauet for å redusere belastningen på 
trauet under skyvingen. Betongdekket støpes i seksjoner etter at ståltrauet er skjøvet ut og er på 
plass. For å spare tid kan man bruke prefabrikkerte dekkeelementer som legges ut som forskaling for 
brudekket. Som et alternativ til stålkasse kan man benytte et stålfagverk. Utstøping av dekket kan 
utføres fra eksisterende bru som nattarbeid da dekkestøpen vil bli seksjonert etter et nærmere angitt 
mønster, alternativt kan betongen pumpes fra landkar øst.  
 
For å spare byggetid, kan man vurdere å benytte et kassetversnitt med dekke av stål over hele 
brubredden. Dermed sparer man støp av betongdekket og legger slitelaget direkte på ståldekket. 
Dette vil være spesielt gunstig ved nærhet til jernbanen. Kostnadsmessig kan dette alternativet være 
dyrere enn løsningen som er skissert over, men byggetid og forhold som må hensyntas under 
byggingen vil være gunstige. 

 
Figur 37: Fase 2 



InterCity-prosjektet  
 

Tilleggsnotat til rapport; 
Optimalisering av traseer – som grunnlag 

for konsekvensutredning. 
For delområde 50 Sarpsborg 

Side: 
Dok.nr: 

Rev: 
Dato:  

47 av 64 
ICP-16-A-25100 

03A 
22.09.2017 

 
 
Fase 3 
På vestsiden bygges ny vegbru over arealene til Borregaard, på sydsiden av eksisterende fv. 118. 
Disse 2 feltene inkludert bruer og støttemurskonstruksjoner bygges helt frem til landkar vest for ny 
Sarpebru. Høydeforskjellen mellom terreng og veg er opp til 20 meter. For å få etablert nødvendige 
konstruksjoner og sikringstiltak langs fv. 118 er det nødvendig å etablere støttekonstruksjoner i 
anleggsperioden inn på Borregaards eiendom. Det vil trolig være nødvendig med et anleggsbelte på 
ca. 10–15 meter utenfor det planlagte vegtiltaket, for å få etablert sikringstiltakene. Det vil også til tider 
være behov for anleggsatkomst via Borregaard sin eiendom. Denne fasen kan kombineres med fase 1 
og fase 2 for å redusere byggetiden. 
  
 

 
Figur 38: Fase 3 
 
Fase 4 
All trafikk overføres til ny vegbru 
 
Fase 5 
Dagens vegbru over Sarpsfossen rives 
 
Eksisterende bru fjernes ved at dekket pigges delvis fra eksisterende, delvis fra ny bru. Fagverket 
deles opp i seksjoner som kan senkes ned på pontonger som forankres oppstrøms. Disse taues 
oppover elva til et velegnet landingspunkt, og seksjonene transporteres på veg til endelig gjenvinning. 
Alternativt kan seksjonene løftes ut på ny bru og transporteres videre på veg. 
 
Fase 6 
Ny 2-felts bru (nordre) for fv.118 etableres etter samme prinsipp som beskrevet i fase 2.  
 
Det er ikke tatt stilling til når ny gang-/sykkelbru skal bygges, men denne kan bygges etter at vegbrua 
er ferdigstilt.  
 
Vurdering av de to løsningene i forhold til hverandre 
Både vegalternativ 5 og modifisert vegalternativ 5 har store anleggstekniske utfordringer, hvor de 
største nok er nærføring til kraftverk i drift, kryssing av Sarpsfossen, bygging nær veger med stor 
trafikk og for modifisert løsning spesielt bygging nær jernbane i drift.  
 
Samlet sett vurderes det modifiserte vegalternativet som anleggsteknisk mest krevende. Den mest 
tungtveiende årsaken er at byggingen skal skje nær jernbane i drift. Det vil være krevende å bygge de 
to søndre feltene for ny fv. 118 i tredje fase, men størst vil nok utfordringene være ved bygging av de 
to nordre feltene med togtrafikk på nordsiden og vegtrafikk på sydsiden. I tillegg til nærheten til tog- og 
vegtrafikk vil anleggsområdet i denne fasen være trangt og utfordrende med hensyn til tilgjengelighet.  
 
Statens vegvesen er skeptiske til om modifisert vegalternativ 5 er anleggsteknisk gjennomførbart. 
Utover det som tidligere er nevnt peker de på store utfordringer knyttet til fremføring av veg med stor 
trafikkbelastning gjennom anleggsområdet.  
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Vurdering av forslag til anleggsgjennomføring i «Ny bru over Glomma i Sarpsborg – 
tilleggskonsekvensutredning» 
 
Sweco har tidligere vurdert anleggsgjennomføring ved bygging av ny bru syd for eksisterende i 
forbindelse med en tilleggskonsekvensutredning av ny bru over Glomma i 2015.Følgende prinsipp for 
anleggsgjennomføringen beskrevet som mest fordelaktig:  
 

 
Figur 39: Foreløpig skisse av en mulig alternativ trasé. 
 
Etablering av 4 felts veg i dagens trasé krever at dagens bru fjernes og at det bygges en helt ny bru, 
inkludert fundamenter. For å kunne gjennomføre dette må det etableres en interimsbru og –veg, som 
kan håndtere trafikken i anleggsperioden. Figur 39 viser en foreløpig skisse av en alternativ, 
midlertidig trasé. Dette er noe som må vurderes videre dersom det er aktuelt å gå videre med en 
utvidelse i dagens krysning. Plassering av midlertidig trasé må ved videre detaljering, vurderes i 
forhold til de konsekvenser som er belyst gjennom konsekvensutredningen, særlig kulturminner. Slik 
traséen er vist nå har den uheldige konsekvenser for Middelaldergrunnen og er problematisk i forhold 
til kryssing under jernbanen.  
 
En slik løsning anses ikke som hensiktsmessig på grunn av dens berøring med Middelalderbyen og 
utfordringene knyttet til kryssingen av eksisterende bane. Kostandene for en midlertidig omkjøringsveg 
er det rimelig å anta vil bli betydelig høyere enn for en noe mer komplisert anleggsgjennomføring i linja 
som beskrevet.  

6.3.3  Kulturminner 

6.3.3.1 Konsekvenser ved det modifisert alternativ 5 

Modifisert vegalternativ 5 gir noe endret berøring av enkelte av kulturminnene i området i forhold til 
vegalternativ 5.  
 
Modifisert vegalternativ 5 gir noe mindre nærføring til Vaskerstua enn vegalternativ 5. Dette på grunn 
av at dette alternativet ikke har gang- og sykkelveg på nordsiden av ny jernbanebru, men følger 
eksisterende trasé over Sarpefossen. 
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Modifisert vegalternativ 5 vil på østsiden frem til rundkjøringen ved Hafslund hovedgård berøre 
dagens mur mot Hafslund dersom den skal utvides til 4-felt. Vegen kan ikke utvides på motsatt side på 
grunn av eksisterende jernbane. For å få plass til en utvidelse til 4-felt inkl. fortau på sydsiden av fv. 
118, må muren flyttes ca. 8 meter lenger mot sydvest og den blir ca. 3-4 meter høyere enn dagens 
mur. Det foreslås derfor å beholde dagens vegløsning på østsiden av ny vegbru frem til ny jernbane er 
realisert. 

6.3.3.2 Justering av vegløsning ved Grina 

I vegalternativ 5 ligger ny vegløsning lenger inn mot Grina og bryter nye deler av Olavsvollen enn i de 
andre vegalternativene i Optimaliseringsrapporten. Årsaken til dette er geometrikravene til vegen i 
henhold til valgt dimensjoneringsklasse, samt at vegen skal unngå konflikt med siloene til Borregaard. 
Det er i senere planfaser mulig å se på en optimalisering av veglinja ved at en går ned på 
vegstandarden inn mot sentrum. I den forbindelse kan det bli behov for å søke fravik fra vegnormalen.  
 

Figur 40: Vegalternativ 5 til venstre og modifisert vegalternativ 5 til høyre 

Vaskerstua 

Glomma 

Glomma 

Vaskerstua 
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Figur 41: Banealternativ Syd og modifisert vegalternativ 5 forbi Grina 

6.3.3.3 Justering av gang- og sykkelveg ved Olavsvollen 

Det er sett på muligheter for å redusere inngrepet i Olavsvollen i forbindelse fremføring av gang- og 
sykkelvegen vist i vegalternativ 5. I vegalternativ 5 følger ny gang- og sykkelveg turvegen på toppen 
av Olavsvollen for så å føres over sidespor til Borregaard i ny bru. Den nye bruen må da 
fundamenteres på toppen av vollen. Et alternativ kan være en løsning hvor en benytter dagens 
jernbanebru over sidesporet, men dette kan først realiseres etter at ny jernbane er tatt i bruk og 
eksisterende jernbaneareal kan benyttes. Ved en slik løsning kan det eventuelt etableres en 
midlertidig gang- og sykkelbru over sidesporet til Borregaard for eksempel en Baileybru som legges 
rett på terreng uten fundamentering av landkar, frem til ny jernbane er realisert. Et annet og mindre 
komplekst alternativ kan være å etablere ny gang- og sykkelbru så nært opptil dagens jernbanene 
som forsvarlig mulig, dette for å gi større avstand fra den autentiske delen av vollen. 
 

Grina 

A
lt

. 
S

y
d

 f
o

r 
T

a
rr

is
 

A
lt

 5
/m

o
d

if
is

e
rt

 a
lt

. 
5

 

Olavsvollen 



InterCity-prosjektet  
 

Tilleggsnotat til rapport; 
Optimalisering av traseer – som grunnlag 

for konsekvensutredning. 
For delområde 50 Sarpsborg 

Side: 
Dok.nr: 

Rev: 
Dato:  

51 av 64 
ICP-16-A-25100 

03A 
22.09.2017 

 

 
Figur 42: Eksisterende turveg på toppen av Olavsvollen sett fra eksisterende jernbane (venstre) 
og langs linja for ny gang- og sykkelveg (høyre) 

6.3.3.4 Atkomst Tarris 

Vegalternativ 5 og modifisert vegalternativ 5 vil begge bryte atkomsten til Tarris. Fv. 118 er planlagt 
som en hovedveg med dimensjoneringsklasse H6, firefelts veg med midtdeler. I henhold til krav i 
vegnormalen (Håndbok N100) skal en slik veg være avkjørselsfri. Adkomst kan sikres i henhold til 
kravene i vegnormalen ved at det etableres et eget kryss, men det vil være svært arealkrevende og 
ikke gjennomførbart. Det er heller ikke mulig å etablere ny atkomst fra lokalt vegnett. 
 
Etter innspill fra Statens vegvesen må eventuell atkomst til Tarris løses ved bruk av høyre av/høyre på 
og med snumulighet i rundkjøringen i øst og sentrumsgatene i vest. 
 
En eventuell ny adkomst til Tarris må plasseres i samme område som eksisterende adkomst. Det er 
ikke avklart hvordan en slik avkjørsel skal utformes, men det er svært begrenset med plass i området. 
Før realisering av ny bane kan adkomsten ligge som i dag som en ren avkjørsel og med de samme 
begrensningene i forhold til for eksempel høyde under eksisterende bane.  Hvordan adkomsten 
eventuelt skal løses etter realisering av ny bane er ikke vurdert, men det vil være en utfordring at ny 
bane ligger lavere enn eksisterende bane.  

6.3.4 Hensynssone 

DSB opplyste i møte, jf. møtereferat 18.08.17, at banealternativ sør og vegalternativ 5/modifisert 
vegalternativ 5 kommer innenfor indre sone hvor det er restriksjoner for slike tiltak. Alternativet vil ligge 

svært tett på utslippskilde for SO₂ Kokeriet, og vil således medføre en større risiko enn alternativer 
som ligger lenger unna. DSB vurderer dette alternativet som en forverring i forhold til dagens situasjon 
ettersom avstanden til Kokeriet reduseres. Dette alternativet vurderes av DSB som uakseptabelt.  

6.3.5 Påvirkning på Borregaards industriområde 

I vegalternativ 5 knyttet til jernbanealternativ Syd for Tarris og modifisert vegalternativ 5 knyttet til 
jernbanealternativ Syd for Tarris, berører både veg og bane Borregaards industriområde. Det er både 
Borregaards industriområde og den separerte eiendommen St. Marie gate 2 som berøres. 
Vegalternativ 5 er beskrevet i Optimaliseringsrapporten, men er her tatt med som 
sammenligningsgrunnlag.  
 
Tallene er beregnet ut fra vegløsningenes fotavtrykk. Det kan på et senere tidspunkt vise seg at 
arealinngrepet øker for eksempel som følge av geotekniske stabiliseringstiltak. 
 
Nedenfor er det vist en oversikt over arealinngrepet på Borregaard fabrikker for de ulike alternativene: 

Alternativ 5 – ca. 5.000 m² - avstand til nærmeste bygning (siloer) er ca. 10 meter. 

Alternativ 5 modifisert – ca. 5.000 m² - avstand til nærmeste bygning (siloer) er ca. 10 meter 

 
St. Maries gate 2 berøres slik for alternativene: 

Alternativ 5 – konflikt med bygningen, hele eiendommen på ca. 6.000 m² innløses. 

Alternativ 5 modifisert – konflikt med bygningen, hele eiendommen på ca. 6.000 m² innløses. 

 
Borregaard kraftverk berøres slik for alternativene: 
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Alternativ 5 – som dagens situasjon, ikke berørt 

Alternativ 5 modifisert – konflikt med inntaksluker og Monumentsplassen, ca. 3.200 m2 

 
Dagens atkomst til St. Maries gate 2 og beredskapsatkomst for Borregaard må fjernes av vegtiltaket.  
Det er behov for å etablere ny løsning for beredskapsveg til/fra Borregaard. Dette kan løses ved å 
etablerer en rampe fra industriområdet og opp til ny vegbru. Rampen kan kun benyttes ved en 
beredskapssituasjon og det må etableres et bomsystem som stenger for øvrig vegtrafikk. Rampen bør 
ha maks stigning på opp mot 10 %.  
 
 

 
Figur 43: Beredskapsveg til Borregaard industriområde – vist med rød tykk linje 
 
 

6.3.6 Kraftverk 

Som det fremkommer av modifisert vegalternativ 5 vil atkomst til inntakskonstruksjoner til øvre 
basseng ved Borregaard kraftverk bli utilgjengelig dersom fv. 118 utvides sydover i forhold til dagens 
trasé. I forhold til drift og vedlikehold av anlegget er Sarpsfoss Ltd helt avhengige av god og sikker 
atkomst med mobilkraner og annet tungt utstyr til enhver tid.  
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Hvis vegløsningen allikevel skulle bli valgt, som nedenfor skissert så må inntakskonstruksjonen til øvre 
basseng omprosjekteres og ombygges med forventet produksjonsstans av anlegget i 1 – 2 år. 
Ombygging av inntaksområde synes gjennomførbart, men produksjonstapet alene vil ligge i 
størrelsesorden 200 GWh per år. Med en estimert pris på 30 øre/Kwh vil produksjonstapet bli 60 
MNOK per år. Forventet produksjonstap er gitt på forespørsel av daglig leder ved Sarpsfoss Ltd. 
Sweco har tidligere vurdert en mulig ombygging i forbindelse med en tilleggskonsekvensutredning av 
ny bru over Glomma i 20158. Det ble vurdert to ulike konsept for ombygging. Det ene var en flytting av 
inntakskonstruksjonen inntil 5 m sørover. Dette er vurdert som utilstrekkelig i forhold til vegalternativ 5 
modifisert. Det andre konseptet er en ombygging/flytting av inntaket nord for bruene. Løsningen er 
ikke detaljert videre. Sweco har i samme tilleggskonsekvensutredning fra 2015 vurdert kostnadene 
rundt en ombygging av inntakslukene og anslått disse til å beløpe seg på mellom 50 og 100 MNOK 
eksl. mva. og en kostnad på rundt 200 MNOK eksl. mva. for bygging av nytt damanlegg. Det var også 
anslått en byggetid på 3 år. I rapporten er ikke tiltaket detaljert ut så det er grunn til å anta at det er en 
vesentlig usikkerhet knyttet til disse tallene. Kostnaden ved selve ombyggingen er svært vanskelig å 
estimere uten at mulig løsning er studert nærmere og det er skissert en mulig løsning. Det er derfor 
ikke grunnlag til å vurdere realismen i Swecos kostnadstall. 
 
Det er viktig at det gjennomføres en nøyere utredning med hensyn til valg av løsning for ombygging av 
kraftverket for å redusere den vesentlige økonomiske usikkerheten. Løsningen må kostnadsberegnes 
og aksepteres av kraftverkseier.  
  

 
Figur 44: Modifisert vegalternativ 5 over Glomma vist med rødt, vegalternativ 5 er vist med 
blått.  
        
Hvis vegen ligger som Figur 44 viser - på østsiden av Sarpsfossen, vil ikke atkomst og vedlikehold av 
Sarp 1, kraftverkskonstruksjoner eller maskineri påvirkes. Imidlertid må det tas hensyn til at 
atkomstveger under eller ved nye brukonstruksjoner gir minst like bra atkomst til større kranbiler som 
tilfellet er i dag. 

6.3.7 Kostnader 

I Optimaliseringsrapporten ble alle bane- og vegalternativene kostnadsberegnet og sammenliknet, 
hver for seg og samlet. Tabellen er gjengitt nedenfor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
8 Sweco 2015: Tilleggskonsekvensutredning for ny bru over Glomma i Sarpsborg. Nytt brualternativ, 
konsepter og sammenlikning. Rapport nr. 1005700/9 
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Tabell 4: Utdrag fra tabell 11-4 i Optimaliseringsrapporten (ICP-16-A-25031) 
Kriterium Nord for 

Olavsvollen + 
alt. 9 (veg) 

Nord for Tarris 
+ alt. 1 (veg) 

Nord for Tarris 
+ alt. 2 (veg) 

Nord for Tarris 
+ alt. 3 (veg) 

Nord for Tarris 
+ alt. 8 (veg) 

Midt + alt. 7 
(veg) 

Syd for Tarris 
+ alt. 5 (veg) 

Kostnader (relativ sammenlikning) 

Delkost 
bane 

Konsekvens: – 
(liten negativ). 
30 % dyrere 
enn billigste 
alternativ 

Konsekvens 0 
(ubetydelig). 
Billigste 
alternativ 

Konsekvens 0 
(ubetydelig). 
Billigste 
alternativ 

Konsekvens 0 
(ubetydelig). 
Billigste 
alternativ 

Konsekvens 0 
(ubetydelig). 
Billigste 
alternativ 

Konsekvens: 0 
(ubetydelig). 
Under 10 % 
dyrere enn bil-
ligste alternativ 

Konsekvens: – 
(liten negativ). 
20 % dyrere 
enn billigste 
alternativ 

Delkost  
veg 

Konsekvens: – 
(liten negativ). 
10 % dyrere 
enn billigste 
alternativ 

Konsekvens: 0 
(ubetydelig). 
Under 10 % 
dyrere enn bil-
ligste alternativ 

Konsekvens: – 
(liten negativ). 
10 % dyrere 
enn billigste 
alternativ 

Konsekvens: – 
(liten negativ). 
10 % dyrere 
enn billigste 
alternativ 

Konsekvens: – 
(liten negativ). 
20 % dyrere 
enn billigste 
alternativ 

Konsekvens 0 
(ubetydelig). 
Billigste 
alternativ  

Konsekvens:  
– – (stor neg.). 
50 % dyrere 
enn billigste 
alternativ 

Samlet Konsekvens: – 
(20 % dyrere 
enn billigste alt.) 

Konsekvens: 0 
(ubetydelig). 
Under 10 % 
dyrere enn bil-
ligste alternativ 

Konsekvens: 0 
(ubetydelig). 
Under 10 % 
dyrere enn bil-
ligste alternativ 

Konsekvens 0 
(ubetydelig). 
Billigste 
alternativ 

Konsekvens: 0 
(ubetydelig). 
Under 10 % 
dyrere enn bil-
ligste alternativ 

Konsekvens: 0 
(ubetydelig). 
Under 10 % 
dyrere enn bil-
ligste alternativ 

Konsekvens:  
– – (stor neg.). 
30 % dyrere 
enn billigste 
alternativ 

 
I Optimaliseringsrapporten ble det gjort en relativ sammenlikning mellom alternativene i forhold til 
kostnader. Vegalternativ 5 ble beregnet å være vesentlig dyrere enn billigste vegalternativ med en 
kostnad på + 50%.  
 
For det modifiserte vegalternativ 5 er det gjennomført en vurdering av de endrete elementene fra 
anslaget for vegalternativ 5.  
 
De viktigste bidragene til kostnadsendringen er knyttet til selve brukonstruksjonen. Brua blir noe 
lenger, mer komplisert å anlegge i tillegg til at kompleksitet i forhold til trafikkavvikling har økt. Likevel 
er forskjellene relativt små totalt sett for selve tiltaket i forhold til alternativ 5. Det har ikke vært 
grunnlag for å endre de store kostnadene som ligger på de geotekniske tiltakene og 
grunnerstatningene i arbeidet med tilleggsnotatet. En videre bearbeiding av alternativet antas å gi 
endringer også i disse prispostene. Det ble heller ikke gjort endring av kostnader knyttet til 
anleggsgjennomføring som likevel forventes å medføre en økning i forhold til vegalternativ 5.  
 
I disse vurderingene er ikke konsekvensene for kraftverket i forbindelse med ombygging og stenging 
tatt med. 
 
Hvis man legger til grunn en 2 års stengning av kraftproduksjon tilsvarende 200 GWh (produksjonstap 
på 120 mill.) og Swecos9 estimerte kostnad for ombygging av kraftverket (250-300 mill. for inntaksluke 
og dam) tilsvarer differansen ca. 370-420 mill. til vegalternativ 5 såfremt dette unngår 
produksjonsstans for kraftverkene. 
 
Modifisert vegalternativ 5 inkludert nødvendig ombygging og stenging av kraftverket er på bakgrunn 
av ovenstående vurdert å være betydelig dyrere enn det billigste vegalternativet i 
Optimaliseringsrapporten som er vegalternativ 7.  

6.3.8 Oppsummering 

Den store fordelen og bakgrunnen for utarbeidelsen av modifisert vegalternativ 5 er at vegen kan 
realiseres før jernbanen. Dette vegalternativet gir også bedre løsning for gående og syklende ved at 
gang- og sykkelvegen kan legges i dagens gang- og sykkeltrasé å gi kortere avstander. 
 
Hele området er geoteknisk komplisert, og det er ikke avdekket noen store forskjeller mellom de to 
alternativene. Det er antatt å være en noe større utfordring knyttet til fundamentering av brua over 
Sarpsfossen i modifisert vegalternativ 5.  
 
Det er gjort en gjennomgang av anleggsgjennomføringen for modifisert vegalternativ 5 og en 
sammenligning mot vegalternativ 5. Samlet sett vurderes det modifiserte vegalternativet som 
anleggsteknisk mest krevende. De mest tungtveiende årsakene er at anleggsområdet kommer tett på 
jernbane og veg i drift.  

                                                      
9 Sweco 2015: Rapport nr. 1005700/9 
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Statens vegvesen er skeptiske til om modifisert vegalternativ 5 er anleggsteknisk gjennomførbar, 
spesielt med tanke behovet for fremføring av veg med høy trafikkbelastning gjennom et trangt 
anleggsområde. 
 
Det er ingen store ulikheter mellom alternativene i forhold til kulturminner. Mulige tiltak eller rom for 
optimalisering i senere planfaser i forhold til kulturminner er beskrevet.  
 
Modifisert vegalternativ 5 berører Borregaard kraftverk og medfører at inntakskonstruksjonen til øvre 
basseng må omprosjekteres og ombygges, noe som kan medføre en produksjonsstans av anlegget i 
1 – 2 år. Det vil knytte seg betydelige kostnader både til ombyggingen og for å kompensere for 
produksjonstapet under byggeperioden. 
 
Det er kun identifisert en mindre kostnadsdifferanse på selve tiltaket. I praksis vil kostnadsdifferansen 
ligge innenfor usikkerheten i kostnadsoverslaget. I denne vurderingen er kostnader til kraftverkene 
holdt utenom. Det vil likevel være det kanskje største enkeltbidraget til kostnadsdifferansen mellom 
det modifiserte vegalternativ 5 og alternativ 5 fra optimaliseringsfasen. 
 
Både vegalternativ 5 og modifisert vegalternativ 5 ligger nærmere Borregaard og kokeriet enn dagens 
veg og medfører således en forverring i forhold til dagens situasjon. Disse vegalternativene er 
sammen med banealternativ Syd vurdert av DSB, jf. møtereferat 18.08.17, til å være uakseptable 
alternativer fordi de ligger innenfor indre hensynssone, og kommer nærmere Kokeriet enn dagens 
situasjon. Risikonivået vil være høyere desto nærmere risikokilden Kokeriet, en kommer.  
 
Totalt sett vil det være forholdvis store negative konsekvenser knyttet til modifisert vegalternativ 5 når 
det gjelder temaene anleggsgjennomføring, kraftverk, kostnader og hensynssoner. 
Anleggsgjennomføringen blir mer komplisert og det forventes å påvirke både fremdrift og kostnad 
negativt i forhold til vegalternativ 5. Modifisert vegalternativ 5 berører Borregaard kraftverk og det vil bli 
behov for ombygging som igjen gir stans i produksjonen, dette vil medføre en betydelig økt kostnad. 
Denne kostnaden utgjør det største identifiserte enkeltbidraget til den betydelige kostnadsdifferansen 
mellom modifisert vegalternativ 5 og vegalternativ 5. Modifisert vegalternativ 5 inkl. Sweco sine 
kostnadstall i forbindelse med kraftverksombygging, er vurdert til å være betydelig dyrere enn det 
billigste alternativet i Optimaliseringsrapporten. Vegalternativ 5 har en kostnad på +50% i forhold til det 
billigste alternativet.  
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7 NYTT JERNBANEALTERNATIV - OVER HOLMEN 

 

7.1 Forutsetninger for alternativet 

 Alternativet baseres på samme sporplan som de andre banealternativene i 

Optimaliseringsrapporten 

 Alternativet er kun vurdert av spor. Det er forsøkt å peke på åpenbare risikoforhold og fordeler 

samt ulemper. I tillegg er de miljømessige/geotekniske løsningene i forbindelse med deponiet 

vurdert av NGI i vedlagt tekniske notat.  

 Banealternativet er utviklet med utgangspunkt i kurven ved Borg Bryggerier med sikte på å et 

koblingspunkt til eksisterende bane ved tilsving til Østfoldbanene Østre Linje ved Hafslund.  

 Det er ikke vurdert en evt. tilhørende vegløsning som vil måtte gi konsekvenser avhengig av 

hvor den lokaliseres.  

 

7.2 Beskrivelse av alternativet 

 
Dobbeltsportrasé legges i en mye større vinkel fra Borg Bryggerier enn i alternativ "Nord for Olavs 
vollen" for å treffe Amtmannskjæret ("holmen") i Glomma og komme i god avstand fra Olavsvollen og 
Tarris. Holmen anses som et naturlig angrepspunkt i forhold til å anlegge en brukryssing i dette 
området da den muliggjør fundamentering av brua på Holmen. Den prinsipielle løsningen for antall og 
plassering av plattformer, spor og sporforbindelser opprettholdes som i de andre alternativene. Det er 
ikke ønskelig å ha øvrige jernbanefunksjoner, som hensettingsspor, sidespor og driftsbase, på 
bysiden. Forbindelsene til Borregaard fabrikker og tømmerterminal er opprettholdt. 
 
Fra Borg Bryggerier går sporet gjennom Glengshølen. Her er det et gammelt avfallsdeponi i tillegg til 
at det er påvist meget bløt leire. Alle andre alternativer i Optimaliseringsrapporten unngår dette 
området.  
 
Etter plattformene krysser stasjonssporene omtrent midt på Opsund deponi. Her legges sporet på nivå 
med deponiets fyllingstopp. Det gjør at spor tilhørende stasjonen og forbindelse til tømmerterminal 
samt halvparten av plattformene ligger cirka 8 meter over eksisterende terrengnivå ved Glengshølen.  
 
En evt. brukonstruksjon over deponiet må forutsettes utført med underliggende bæring da alternativet 
med overliggende bæring vil medføre jevnlige perioder med driftsstans av jernbanen f.eks. ved 
inspeksjon, utbedring og vedlikehold av brua. Brukonstruksjoner med underliggende bæring må 
fundamenteres flere steder gjennom deponiet. Antall fundamenter og lengden på bruspenn vil 
avhenge av bruas tverrsnitt og avstand til underliggende terreng (tilgjengelig plass for å bygge et 
større kassetverrsnitt). Det anses videre som usannsynlig at det kan konstrueres én bru som er bred 
nok til å føre alle sporene over deponiet eller flere parallelle bruer med tverrforbindelser uten 
bevegelige lager. Det kan ikke være bru med bevegelig lager der det er sporveksler. Følgelig er 
sporene over deponiet forutsatt plassert på oppfylte masser evt. med konstruktive tiltak (som også må 
fundamenteres til fjell) slik beskrevet i kap. 5.3.2.1. (siste avsnitt) 
 
Jernbanebrua over Glomma er betydelig lengre i dette alternativet. Brukonstruksjonen krysser også 
over Hafslundsøy i en lengde på 380m. Til sammen vil brukonstruksjonen være omtrent 1035m lang. 
Lengden på uttrekksporet er redusert (se drøfting rundt tilsvarende problemstilling i kap. 5.3.2.2) noe 
som innebærer at det legges 3 spor over Glomma.  
 
Begge forbindelsene til Østre linje må bygges om. I likhet med alternativ "Nord for Olavs vollen" vil den 
sydlige forbindelsen komme kritisk nært Hafslund skole. Det anses som sannsynlig at dette får 
konsekvenser for deler av bygningsmassen. 
 
Det er mye kortere geografisk avstand mellom Borg Bryggerier og landkaret for ny jernbanebru over 
Glomma enn det er i alternativene "Nord for Tarris" og "Midt" som treffer Glomma lengre syd. Den 
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samme utfordringen har man i alternativ "Nord for Olavsvollen", men avstanden for alternativet over 
Holmen blir enda mer kritisk. Konsekvenser for stasjonens funksjonalitet som følge av dette er 
beskrevet i kapittel 7.3. 
 
 
 

 
Figur 45 – Plantegning banealternativ "over Holmen".  
 

7.3 Konsekvenser av alternativet 

7.3.1 Jernbane, sporplan 

For å ivareta nødvendig sporlengde for godstog er det benyttet mindre sporveksler enn det er anbefalt 
i Konseptdokumentet. Det gir lavere avvikshastighet og påvirker følgelig kapasitet på stasjonen og 
dobbeltsporstrekningen. Også gjennomgående hastighet i hovedspor er lavere enn ønsket, da 
hovedspor ligger i avvik i sporveksel 1:14 som gir gjennomkjøringshastighet på 80km/t. Denne 
sporvekseltypen er brukt i begge kjøreretninger for å oppnå kravet til sikkerhetsavstand i 
plattformsporene. 
 
Kun ett spor har lengde over 740m for lange godstog (det er krav til 2 spor i Konseptdokumentet). 
Sporlengden for dette sporet er heller ikke optimal med tanke på kravet til bremseavstand. Ved å 
skyve kurven ved Borg Bryggerier vestover vil man kunne øke sporlenden til spor 5 for å få en 
akseptabel lengde, mens spor 6 vil fortsatt være for kort.  
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Disse og andre ulemper knyttet til kapasitet og funksjonalitet er oppsummert i tabellen nedenfor. 
 

Konsekvenser for 
jernbanefunksjonalitet 
 

Variant "over 
Holmen" 

Merknad 

Hastighet i hovedspor  
(spor 1 og 4 - 100km/t) 

Ikke oppfylt  
(80 km/t) 

Avvik fra Konseptdokument. Delvis brukt minste 
krav for horisontal geometri. 

Hastighet i togspor (spor 5 - 80 km/t,  
spor 6 - 60 km/t) 

Ikke oppfylt  
(spor 5 - 40 km/t, 
spor 6 – 40 km/t) 

Avvik fra Konseptdokument 

Hovedspor skal ikke ligge i avvik i 
sporveksel 

Ikke oppfylt  
 

Avvik fra Konseptdokument 

2 forbikjøringsspor lange godstog (spor 5 og 
6 , min 790m 

Ikke oppfylt 
(spor 5 – 760m 
spor 6 - 730m 

Avvik fra Konseptdokument og Teknisk 
designbasis. Mulighet for øke spor 5. 

Lengde uttrekksspor (spor vest – 100-200m 
spor øst - 50m) 

Oppfylt 
(spor vest – 400m 

spor øst - 50m) 
 

Ytre sporforbindelser i hovedspor Oppfylt 
Dårligere løsning med sporforbindelse ved 
Hafslund. 

Sporforbindelser spor 1-4 Ikke oppfylt 
Mangler forbindelse mellom hovedspor og spor 2 
fra syd 

Sporforbindelser spor 5-6 
 

Oppfylt 
 

Dobbelkryssveksel og kurveveksel bør 
unngås 

Ikke oppfylt 
(1 DKV i togspor) Avvik fra Teknisk regelverk 

Tabell 5 - Oppsummering av konsekvenser for jernbanefunksjonalitet som følge av alternativ 
"Over holmen" 
 
Sporalternativet vil kunne fungere for planlagt persontrafikk, men det forutsetter en aksept for mindre 
gode jernbanetekniske løsninger (avvik fra styrende dokumenter). Med en mulig optimalisering antas 
det at det er mulig å oppnå krav til ett forbikjøringsspor for lange godstog, forutsatt at den nye traséen 
kan komme inntil hovedbygningen til Borg Bryggerier. På den måten vil alternativet stille seg ganske 
likt med alternativ Nord for Olavs vollen når det gjelder jernbanekapasitet. Også her anbefales det en 
kombinasjon med stasjonsplan 2 for å løse forbikjøring av godstog ved Borg Bryggerier for å kunne nå 
godsmålene.  
 
Sporplanen ivaretar muligheten for en base for drift og vedlikehold inne på Sarpsborg stasjon. I 
samtlige alternativer beskrevet i Optimaliseringsrapporten er det tilrettelagt for en utvidelse av dagens 
base som følge av flytting av funksjoner fra Sandesund og pukksporet på Sarpsborg. I dette 
alternativet blir arealet til driftsbasen derimot redusert i forhold til dagens situasjon.  
 
Tømmerterminalen opprettholder sin forbindelse fra hovedspor. Direkte sporforbindelse mellom 
tømmersporet og sidesporet til Borregaard industri utgår i dette alternativet. 
 
Det må i det videre fortas en gjennomgang av de funksjonelle begrensningene og forutsetningene for 
å avklare hvorvidt de samlede begrensningene og avvikene kan aksepteres. Inntil dette er utført kan 
man ikke endelig fastslå hvorvidt sporplanen er gjennomførbar. 

7.3.2 Byutvikling, kulturminner og nærmiljø 

Alternativet bevarer verdiene og tilgjengeligheten til områdets kulturminner: middelalderbyen, 
Olavsvollen, Sarpsfossen og Tarris, på en god måte.  
 
Alternativet stiller noe dårligere når det gjelder forbindelsen mellom sentrum og stasjonen. Flytting av 
plattformene nordover forlenger avstanden til fremtidig stasjon med ca. 100 meter. Banen flytter seg 
tilsvarende langt fra stasjonsbygningen som vil miste sin opprinnelig kontekst.  
 
I parallelloppdraget var det jobbet med å skape gode forbindelser mellom gågaten og stasjonen. Ved 
å flytte stasjonen ytterligere 100 meter vekk fra hovedgatene i byen blir denne forbindelsen ytterligere 
svekket, og det blir vanskeligere å integrere stasjonen mot Sarpsborg sentrum. Det er imidlertid mulig 
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å bruke de samme gatene - eksempelvis Rosenkrantz gate og Sverres gate – som fremtidige 
atkomstgater til stasjonen ved en plassering av stasjonen over Opsund deponi. En slik 
stasjonsplassering utelukker ikke en videre utvikling av Sarpsborg som underbygger disse gatenes 
posisjon som sentrale gateløp, men utviklingspotensialet vil avhenge av hvilke tiltak som realiseres 
mellom dagens bebyggelse og den nye stasjonen. 

7.3.3 Opsund deponi 

For vurderinger rundt konsekvenser for jernbanealternativet og Opsund deponi se vedlagt teknisk 
notat fra NGI. 

7.4 Oppsummering 

Alternativet er etablert for å vise en løsning som ligger lengst mulig unna Olavsvollen og Tarris, men 
som samtidig har en viss nærhet til eksisterende stasjon.  
 
Alternativet medfører funksjonelle begrensninger i stasjonsplanen og det må vurderes særskilt 
hvorvidt de samlete begrensningene kan aksepteres. Denne vurderingen må ta utgangspunkt i at 
alternativet kombineres med stasjonsplan to som er beskrevet i optimaliseringsrapporten. Det er 
således ikke grunnlag til å fastslå hvorvidt løsningen kan avvikle det dimensjonerende 
tilbudskonseptet før det er tatt stilling til hvorvidt sporplanen kan aksepteres med de avvik og 
begrensninger den medfører. Flere forhold ved alternativet er ikke detaljert tilstrekkelig til at alle sider 
av løsningen lar seg vurdere. Eksempelvis vil man måtte vurdere arealene til driftsbasen, 
tømmerterminalen og hvordan de ulike skiftebevegelsene på stasjonen skal gjennomføres.  
 
Stasjonen flyttes lenger unna sentrum, noe som i seg selv vurderes som negativt da den mister sin 
tilknytning til bygatene for øvrig.  
 
Hovedkonsekvensen ved alternativet er at det er lagt over eksisterende deponerte masser fra 
Borregaard sin virksomhet. NGI påpeker i sitt notat10 at det må påregnes omfattende setninger over 
lang tid. Dette betyr at jernbanen må anlegges på et fast pelet dekke eller tilsvarende hvis de 
deponerte massene ikke skal fjernes. Massene kan ikke alene bære en jernbane over deponiet.  
 
Det er ikke vurdert gjennomførbarheten av å pele gjennom et i utgangspunktet tett deponi. Bane NOR 
har vurdert det dithen at jernbanen ikke kan anlegges uten at massene fjernes11. Dette er basert på en 
vurdering av at peler gjennom deponiet vil kunne punktere tette lag og medføre utslipp av gass og 
farlig avfall. Pelene vil også kunne introdusere en risiko for lekkasje til vannførende lag under 
deponiet. 
 
Deponiet ligger over en dyprenne som går fra Glengshølen og mot Glomma. Mellom deponiet og 
Glomma er det en smal leirholdig morenerygg. Denne danner "veggen" mellom deponiet og Glomma. 
Ved omfattende anleggsvirksomhet vil stabiliteten kunne påvirkes og konsekvensene vil være svært 
alvorlige med tap av store mengder farlig avfall i Glomma.  
 
Alternativet er ikke tverrfaglig bearbeidet tilsvarende de øvrige alternativene i 
optimaliseringsrapporten, men det er identifisert vesentlige ulemper som alene bør tillegges betydelig 
vekt.  
 
Det er ikke utført kostnadsberegning av alternativet.  

                                                      
10 20170512-01-TN 
11 Møtereferat Faglig samarbeidsgruppe i Sarpsborg 20.06.16 
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9 VEDLEGG 

9.1 Vedlegg 1 

Separat vedlegg ICP-16-A-25100_03A_003 
NGI 2017. Vurdering av jernbanetekniske anlegg på Opsund deponi. 20170512-01-TN. 

9.2 Vedlegg 2  

Vedlagt i notat: 
Vedlegg 2. Plan og profil for banealternativ "Over Holmen". 
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