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DMF erstatenssentralefagmyndighetvedforvaltningogutnyttingavmineralske
ressurser, og har et serlig ansvarforat mineralressurser blir ivaretatt i plansaker.
Om planen
Hensikten med planarbeideterdetablereanleggfor6@ke kapasitetf orhensetningav
tog langs lC-strekningene. Det ersilt ut tre alternativersom skal utredes videre, f ra

totalt ti forslag i tidlig fase. Planprogrammet skal klargj@re hvilke alternativer det er
aktuelt 6 96 videre med i planfasen.

Uttalelsefra DMF
Mineralske ressursererblantde forhold undertemaet naturressursersom detskal
vurderes konsekvenserfor. DMF kan ikke se at de tre utredningsalternativene for
planomr6der kommer i konflikt med registrerte forekomsterav mineralske ressurser,
tildelte rettigheterellermasseuttak. Deterikkevurdertst6rre uttakav kommersiell
natur. DMF har derfor ingen merknadertil planprogrammet.
For nermere informasjon om mineralloven med tilhorende forskrifter, se
hjemmesiden vdr p6 www.dirmin.no.

Vennlig hilsen

Dragana BericSkjostad

Hivard Hammerstad
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Vedlagt fglger digital post fra Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard.
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard har startet fl sende ut posten digitalt.
Dette er i trfld med regieringens digitaliseringsprogram om digital kommunikasjon som fgrstevalg i
samhandlingen mellom det offentlige og innbygger og neringsliv.

vil bli distribuert til mottakerens meldingsboks i Altinn, etter hvert ogsi til valgte postkasse hos
Digipost eller eBoks.
Posten

Dokument som ikke er Spnet i Altinn innen 2 virkedager etter at det er tilgjengelig i meldingsboksen, blir
skrevet ut og sendt via Posten.

Med hilsen
Direktoratet for mineralforvaltning
med Bergmesteren for Svalbard.
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FREDRIKSTAD KOMMUNE

Bærekraftig samfunnsutvikling

Vedlegg til løpenr. 248554/2018, saksnr. 2018/4528

Klassering:
Gradering:
Dato:

L12
17.01.2019

Forslag til:
Høringsuttalelse fra Fredrikstad kommune til forslag til planprogram for
kommunedelplan for InterCity hensetting Fredrikstad – Sarpsborg
Et bedre togtilbud til Fredrikstad og Sarpsborg
Fredrikstad kommune mener det er avgjørende for regionens utvikling å få på plass et bedre
togtilbud til Fredrikstad og Sarpsborg. Utbygging av stasjonsområdene og dobbeltspor til
Hafslund må ikke forsinkes.
Kommunen viser til Nedre Glomma sin høringsuttalelse til jernbanesektorens
handlingsplanprogram. Nedre Glomma la der til grunn et utbyggingstempo i tråd med
framdriften som er vedtatt i gjeldende NTP (2018-2029) for Østfoldbanen. Kommunene
forventet, som et minimum, at strekningene gjennom byene følger den framdriftsplanen
Stortinget la opp til. Hensettingsplasser må, som det framgår av planprogrammet, på plass
for at målene om bedre togtilbud til Fredrikstad og Sarpsborg skal nås.
Bane NOR har igangsatt en utredning om utbyggingsrekkefølge langs Østfoldbanen.
Hensikten med dette arbeidet er å vurdere om det kan være hensiktsmessig å endre på
rekkefølgen for utbygging av dobbeltspor. Utredningen skal også vurdere om målene om økt
togkapasitet kan nås uten å bygge dobbeltspor langs hele Østfoldbanen. Utredningen skal
etter planen være ferdig i april 2019.
Dette arbeidet ser også på sammenhengen mellom utbyggingsrekkefølge for dobbeltspor og
lokalisering av hensettingsanlegg. Konklusjonen kan eksempelvis være at Bane NOR ikke
skal bygge dobbeltspor på hele strekningen mellom Fredrikstad og Sarpsborg innen 2029,
men at kun deler av strekningen er nødvendige for å nå målene om to tog i timen i grunnrute
til Sarpsborg innen 2029. Fredrikstad kommune mener at planprogrammet må vise til at dette
utredningsarbeidet pågår.
Fredrikstad kommune har forstått det slik at utbyggingsrekkefølge kan påvirke hvor det er
behov for å lokalisere hensettingsplasser. Samtidig vil lokalisering av hensettingsanlegg
også kunne ha betydning for hvilken utbyggingsrekkefølge som kan legges til grunn.
Sarpsborg kommune har tidligere, i høringsuttalelse til rapporten "Hensetting Østlandet"
(august 2015), uttalt seg kritisk til plassering av et hensettingsanlegg på Klavestad.
På grunn av usikkerheten knyttet til sammenhengene mellom utbygging av dobbeltspor og
hensettingsanlegg, mener Fredrikstad kommune at det er riktig å utrede alle tre alternativer
foreslått av Bane NOR. Det er viktig at utbygging av hensettingsanlegg ikke forsinker
utbygging av dobbeltsporet til Hafslund og stasjonsområdene i byene.

Gammelt og nytt signalsystem
Østfoldbanens Østre linje er utstyrt med ERTMS, det nye signalsystemet. Vestre linje har per
i dag det gamle signalsystemet. Bane NOR mener at dette muligens kan gjøre at Kampenes
ikke egner seg for plassering av et hensettingsanlegg. Etter Nasjonal signalplan skal Vestre
linje være utstyrt med det nye signalsystemet i løpet av 2030. Bane NOR har sagt at så
lenge det er enkeltspor mellom Sarpsborg og Fredrikstad stasjon, kan ikke et
hensettingsanlegg i Sarpsborg tilfredsstille behovene for hensetting for tog som ender i
Fredrikstad.
Behovet for et hensettingsanlegg i Sarpsborg oppstår derfor kun når dobbeltsporet er bygd til
Sarpsborg, eller eventuelt om noe av strekningen er bygd slik at flere tog kan kjøre til
Sarpsborg. I begge tilfeller oppstår behovet i 2029. Det nye signalsystemet skal være på
plass i 2030. Selv om Bane NOR skulle være forsinket med omgjøring til det nye
signalsystemet på Vestre linje, vil det antakelig kun være et problem for noen få år.
Fredrikstad kommune mener dette problemet alene ikke kan være avgjørende i avveiningen
mellom Kampenes og Klavestad.
Konkrete merknader til planprogrammet
I tillegg til de generelle vurderingene over har Fredrikstad kommune noen mer spesifikke
merknader til planprogrammet som vi mener må innarbeides.
Kap. 1.5 Nasjonale og statlige føringer
Det nasjonale målet om reduksjon av støyplager (nedfelt i Nasjonal handlingsplan mot støy)
bør nevnes.
Kap. 1.6 Regionale planer
Det henvises til Fylkesplan for Østfold vedtatt 26.02.2009, og stadfestning av revidert
fylkesplan 20.06.2018. Rett henvisning er vedtak av fylkesplan 21.06.2018.
Andre regionale planer som bør nevnes er: Regional plan for vannforvaltning i Nedre
Glomma 2016-2021, Regional plan fysisk aktivitet 2018-2029, Kulturminneplan for Østfold
2010-2022, Fylkesdelplan barn og unge. Fredrikstad kommune viser også til vannforskriften.
Regional plan for klima og energi 2019-2030 er under utarbeiding.
Kap. 1.7.1 Lokale planer i Fredrikstad kommune
Det henvises til "Kommuneplan for Fredrikstad kommune for perioden 2011-2023". Det bør
presiseres at dette er arealdelen av kommuneplanen.
Kommuneplanens samfunnsdel, vedtatt 26. april 2018, er ikke nevnt i kapittel 1.7.1. Dette er
den overordnede planen i det kommunale planhierarkiet og bør åpenbart inkluderes her.
Under overskriften "Andre planer med relevans for planarbeidet" er informasjon om
planstatus utdatert for flere av de omtalte planene. Kommunedelplan for naturmangfold ble
vedtatt 18.10.2018. Kommunedelplanene for kultur og for næringsutvikling som er listet opp
er fortsatt gjeldende, men det bør nevnes at de er under rullering. Klima- og energiplan for
Fredrikstad kommune (2013-2017) (under rullering) og trafikksikkerhetsplan 2014-2017 bør
også være med på denne listen.
Kap. 1.7.2 Lokale planer i Sarpsborg kommune
Den nylig vedtatte Handlingsplan mot støy, Fredrikstad og Sarpsborg – 2018-2023, bør
nevnes. Kommunen har en målsetning om å redusere støyplagen med 10 % innen 2020
sammenlignet med 1999. Vurderingen av en eventuell henstillingsplass for tog bør derfor
vurderes nøye med hensyn til økt støypåvirkning på boliger, barnehager og andre følsomme
bruksområder, og bør følge retningslinjen T-1442/2016 "Retningslinje for behandling av støy i
arealplanlegging".

Kap. 1.9.1 Regionale planer
Arbeidet med rullering av regional transportplan pågår ikke lenger. Ny plan ble vedtatt i juni
2018.
Kap. 1.9.2 Fredrikstad kommune
Forslag til kommunedelplan for ny bru over Glomma i Fredrikstad er ikke lenger på høring.
Planen er vedtatt i styringsgruppa i Bypakke Nedre Glomma og skal vedtas i Bystyret i
Fredrikstad i februar 2019.
Forslag til reguleringsplan for fv. 109 Råbekken – Rolvsøysund skal etter planen på høring i
januar 2019 og Statens vegvesen tar sikte på vedtak av planen høsten 2019.
Kap. 3.1 Valle
Et hensettingsanlegg på Valle vil ligge nær Valle godsterminal. Fredrikstad kommune mener
eventuelle synergieffekter av en samlokalisering av hensettingsanlegg og godsterminal bør
utredes. Kommunen mener generelt at potensialet for overføring av gods fra vei til bane bør
utredes for alle alternativer.
Kap. 3.2 Kampenes
Fredrikstad kommune mener planområdet på Kampenes bør ta inn jernbanestrekningen
langs Østre linje helt til planområdet for kommunedelplan InterCity. Dette for å kunne vurdere
planfrie krysninger langs Østre linje. Et hensettingsanlegg på Kampenes vil generere
togtrafikk langs linjen, og Hafslundskogens tilgjengelighet fra boligområdet på Hafslund må
sikres gjennom dette planarbeidet.
Kap. 3.3 Klavestad
Ved plan- og økonomiutvalget i Sarpsborg sin behandling av sak 98/15 ble alternativet
Klavestad foreslått ikke videre utredet. Dette ble begrunnet med at Klavestad er en del av et
sammenhengende, verdifullt kulturlandskap, i tillegg til at området ligger innenfor
kjerneområde landbruk med fulldyrket mark av høy verdi. Fredrikstad kommune er svært
kritisk til en løsning i dagen på Klavestad. Kommunen mener at Bane NOR også må utrede
en løsning i fjellet som ikke forringer jordbruksområdene og kulturlandskapet. Et slikt
alternativ må innarbeides i planprogrammet.
Fredrikstad kommune antar at hensettingsanlegget vil kunne generere noe tung trafikk.
Denne trafikken bør ikke tilknyttes det kommunale veinettet. Kommunen foreslår at
planområdet på Klavestad utvides noe for å sikre tilknytning til Haugeveien.
Kap. 4.1 og 4.2 Metode og referansealternativ
Hvis det vurderes flere alternativer innenfor et planområde, må det gjennomføres en
konsekvensutredning av hvert alternativ hvert for seg. Dette for å kunne veie de forskjellige
alternativene opp mot hverandre.
For å kunne vurdere effekten av et tiltak må det vanligvis sammenlignes med situasjonen
som oppstår hvis tiltaket ikke gjennomføres. Denne situasjonen kalles "referansealternativet"
eller "0-alternativet". For de ikke prissatte konsekvensene skriver Bane NOR at dette
innebærer at hvert alternativ sammenlignes med den arealbruken som vil være i området
hvis en ikke bygger hensettingsanlegget. For arealene som er satt av til nærings- eller
boligbebyggelse i reguleringsplan, kommuneplan eller fylkesplanen, forutsetter Fredrikstad
kommune at 0-alternativet er en situasjon hvor området bygges med nærings- eller
boligbebyggelse.
Kap. 4.3.2 Støy
Dersom valgt alternativ medfører økt trafikk på jernbanen til hensettingsanlegget, må også
støy forbundet med denne trafikkøkningen beregnes. Influensområdet for temaet støy på
Kampenes-alternativet må omfatte boligområdene på Hafslund.

Kap. 4.4 Ikke-prissatte konsekvenser
I tillegg til påvirkningen av tiltaket på ikke-prissatte konsekvenser isolert sett, må også
nåværende og sannsynlig framtidig samlet belastning utredes (jf. prinsippet i
naturmangfoldloven § 10, som gjelder direkte for naturmangfold i kap 4.4.3).
Kap. 4.4.1 Landskapsbilde
Fredrikstad kommune mener beskrivelsen for Kampenes i større grad bør skille mellom de to
ulike alternativene, vest eller øst for jernbanelinja. Det samme gjelder alternativene nord og
sør for jernbanetraseen på Valle.
Kap. 4.4.2 Friluftsliv/by- og bygdeliv
Det står at bebyggelse som blir berørt av hensettingsanlegget skal kartlegges. Fredrikstad
kommune mener det må tydeliggjøres i planprogrammet at bebyggelse i
konsekvensutredningen må deles i antall boenheter som blir berørt, og antall andre berørte
bygg.
Planprogrammet trekker fram hensettingsanleggets barrierevirkning mellom turområdene i
Fredrikstadmarka og langs Glommastien som en problemstilling som må utredes. Her mener
Fredrikstad kommune at det også bør nevnes at mange skoleelever krysser planområdet på
vei fra boligområdene Hauge, Omberg og Nes til Hauge barneskole og Haugeåsen
ungdomsskole.
Kap. 4.4.3 Naturmangfold
Kartlegging av viktige viltområder i Sarpsborg fra 1994 bør skrives under
"Kunnskapsgrunnlag og veiledere".
På Kampenes er det myr, som anses som en viktig naturtype.
På Valle er det, i tillegg til rødlisteartene nevnt i planprogrammet, funnet nikkebrønsle (2007)
og muserumpe (2012) i grøfta/bekken langs Dikeveien. I forbindelse med en grøfterenskning
i juni 2018, undersøkte naturforvalterne i Fredrikstad kommune disse lokalitetene, men
plantene ble ikke gjenfunnet.
Kap. 4.4.4 Kulturarv
Alternativet Kampenes framstår som det alternativet som i utgangspunktet i minst grad
påvirker kjente kulturminneverninteresser. Av de tre oversendte planområdene er Valle og
Klavestad de to som i utgangspunktet er i størst konflikt med kulturminneverninteressene.
Det er registrert et betydelig antall fredete kulturminner innenfor Valle, flere av disse er
helleristninger som det ikke er mulig å undersøke videre med en arkeologisk utgraving
dersom det skulle bli aktuelt.
Alternativet Klavestad ligger i konflikt med nasjonale og regionale landskapsområder som vil
bli påvirket. Det bør i det videre planarbeidet arbeides med å dempe konflikten i disse to
områdene i første rekke gjennom et grundig utredet tema på den ikke prissatte
konsekvensen Kulturarv (kulturminner, kulturmiljøer, kulturhistoriske landskap). I alle de tre
alternativene må en påregne arkeologiske registreringer for å avklare forholdet til ikke
tidligere kjente fredete kulturminner.
Kap. 4.4.5 Naturressurser
Nedbygging av matjord er en nasjonal utfordring, og det er et nasjonalt mål at omdisponering
av dyrket jord skal være under 4000 daa per år. Ved valg av område må man søke å finne
en løsning som gir minst mulig tap av dyrket mark. Dersom dyrket mark tas ut av produksjon,
skal det redegjøres for muligheten for nydyrking eller flytting av jord til erstatning for tapt
produktiv jord. Fredrikstad kommune viser til vedtak i fylkesutvalget (23.11.2017) om
jordflytting i samferdselsprosjekter.

Planområdet på Klavestad berører et stort, sammenhengende område med dyrka mark av
svært høy kvalitet, og må arronderings-, jord- og klimamessig kunne betegnes som blant de
beste arealene i Norge.
Under antatte problemstillinger beskrives jordsmonnressursen på Valle og Klavestad
allerede med forskjellig vekting. Fredrikstad kommune mener disse i utgangspunktet bør
betraktes som relativt likeverdige i planprogrammet, inntil fullstendig utredning er
gjennomført.
Det inngår dyrka mark i planområdet på Kampenes. Hovedparten ligger øst for jernbanelinja
og er allerede regulert som framtidig boligområde (reguleringsplan for Kroken). Både
omfang, arrondering, og jordkvalitet tilsier at dette arealet har lavere verdi enn den dyrka
marka innenfor alternativene på Valle og Klavestad.
Selv om skogen som produksjonsressurs i tråd med kategoriseringen i H-V712 regnes som
prissatt ressurs, bør klimaeffekten av tapt skogareal vurderes som en ikke-prissatt
naturressurs. Generelt bør også klimaeffekter forbundet med valg av areal og gjennomføring
av utbygging tas med og redegjøres for. Dette er klimaeffekter som er separate fra at
jernbanedrift som transportmetode er et klimagunstig tiltak.
Overvannsproblematikk knyttet til både mengde og kvalitet, både til anleggsfase og
driftsfase, må utredes godt.
Det er ikke registrert områder med forurenset grunn innenfor, eller i umiddelbar nærhet til
planområdet på Kampenes.
Kap. 4.8 Bygge og anleggsperioden
Fredrikstad kommune mener at klimaeffekter knyttet til anleggsperioden bør beskrives. Det
bør samtidig gjøres en sammenligning med et fossilfritt alternativ ("fossilfri anleggsplass").
Kap. 5.2 Prosess for medvirkning
Fredrikstad kommune ber om at konsekvensutredningen sendes til planmyndighet for
kvalitetssikring før ferdigstillelse. Det bør legges opp til at politiske organer blir orientert om
konsekvensutredningen før forslag til kommunedelplan behandles.
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for kommunedelplan

Møtedato
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Utvalgssaksnr.
18/19
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2019

for InterCity

hensetting

Fredrikstad — Sarpsborg

ä

Ordførers innstilling
Ordfører anbefaler formannskapet å gi følgende innstilling til Bystyret:
1. Vedlagte forslag til høringsuttalelse oversendes som felles høringsuttalelse fra
Sarpsborg kommune, Fredrikstad kommune og Østfold fylkeskommune til planprogram
for kommunedelplan med konsekvensutredning
for hensetting Fredrikstad —

Sarpsborg.
2.

Bystyret delegerer til formannskapet

å fastsette endelig planprogram.

Fredrikstad, 20.01.2019

Formannskapets

behandling

31.01.2019:

Votering:
Ordførers innstilling ble enstemmig vedtatt.

Formannskapets
1.

2.

innstilling

31.01.2019

til Bystyret:

Vedlagte forslag til høringsuttalelse oversendes
Sarpsborg kommune, Fredrikstad kommune og
for kommunedelplan med konsekvensutredning
Sarpsborg.
Bystyret delegerer til formannskapet å fastsette

Bystyrets

behandling

Votering:
Formannskapets

som felles høringsuttalelse fra
Østfold fylkeskommune til planprogram
for hensetting Fredrikstad —
endelig planprogram.

07.02.2019:

innstilling ble enstemmig

vedtatt.

Bystyrets vedtak 07.02.2019:
1.

2.

Vedlagte forslag til høringsuttalelse oversendes
Sarpsborg kommune, Fredrikstad kommune og
for kommunedelplan med konsekvensutredning
Sarpsborg.
Bystyret delegerer til formannskapet å fastsette

Fredrikstad,

08.02.2019

Rett utskrift
Anita Simensen
møtesekretær
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Utskrift til:

B

Bærekraftig samfunnsutvikling
v/ Eirik Berget
Kommunaldirektør
Bente Meinert

KMB v/ Randi Wilskow

Kort begrunnelse

for eventuelt

endret

innstilling

fra ordfører

Ingen endring.

Rådmannens

kommentar

Ingen kommentar.

Rådmannens
forslag til innstilling
1. Vedlagte forslag til høringsuttalelse

2.

oversendes

som felles høringsuttalelse

fra

Sarpsborg kommune. Fredrikstad kommune og Østfold fylkeskommune
til planprogram
for kommunedelplan
med konsekvensutredning
for hensetting Fredrikstad —
Sarpsborg.
Bystyret delegerer til formannskapet
å fastsette endelig planprogram.

Sammendrag
InterCity—prosjektet skal gi de reisende kortere reisetid og flere avganger på Østfoldbanen.
Når tog ikke er i traHkk, må de parkeres (eller "hensettes").
l Fredrikstad — Sarpsborg er det
behov for hensettingsplasser
for 30 enkle togsett. Arealbeslaget
er estimert til ca. 100-150
daa.
Behovet for økt hensettingskapasitet
i Nedre Glomma kommer i to trinn, først når nytt
dobbeltspor for strekningen
Haug — Seut tas i bruk, og videre når nytt dobbeltspor for
strekningen Fredrikstad — Sarpsborg tas i bruk.
Kommunedelplanarbeidet
skal avklare plassering av anlegg for hensetting av tog i
Fredrikstad og/eller Sarpsborg (ett eller to anlegg). Nødvendig areal for detaljregulering

utbygging av disse skal båndlegges.

Bane NOR er tiltakshaver

Fredrikstad

er planmyndighet.

og Sarpsborg

kommuner

og forslagsstiller.

og

mens

Bane NOR har sendt forslag til planprogram for kommunedelplanen
på høring i perioden
04.12.2018 — 31.01.2019.
Fredrikstad og Sarpsborg kommuner samt Østfold
fylkeskommune
samler seg om en felles høringsuttalelse
til planprogrammet.
Bane NOR foreslåri
planprogrammet
at tre alternativer vurderes
Valle (Fredrikstad),
Kampenes og Klavestad (Sarpsborg).

i det videre planarbeidet:

Rådmannen mener det er viktig å finne en løsning for plassering av hensettingsanlegg
i
Nedre Glomma som sikrer et bedre togtilbud til Fredrikstad og Sarpsborg. Det er avgjørende
for regionens utvikling at utbygging av stasjonsområdene
og dobbeltspor til Hafslund ikke
forsinkes.
Sarpsborg kommune har tidligere uttalt seg kritisk til plassering av et hensettingsanlegg
på
Klavestad. På grunn av usikkerheten
knyttet til sammenhengene
mellom utbygging av
dobbeltspor og hensettingsanlegg,
mener imidlertid rådmannen at det er riktig å utrede alle
tre alternativer foreslått av Bane NOR. Det er viktig at utbygging av hensettingsanlegg
ikke
forsinker dobbeltsporet.
Det er en utfordring ved Kampenes at Østre linje er utstyrt med et annet signalsystem
Vestre linje. Rådmannen
mener dette problemet alene ikke kan være avgjørende i
avveiningen
mellom Kampenes og de andre alternativene.
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Vedlegg
1. Høringsbrev fra Bane NOR, datert 30.11.2018
2. Forslag til høringsuttalelse
fra Fredrikstad kommune til forslag til planprogram
for
kommunedelplan
for interCity hensetting Fredrikstad — Sarpsborg
3. Forslag til planprogram
for kommunedelplan
med konsekvensutredning
InterCity

hensetting
4.
5.

Fredrikstad — Sarpsborg

Sarpsborg kommunes høringsuttalelse
til rapporten "Hensetting Østlandet", vedtatt
av plan— og økonomiutvalget
i Sarpsborg kommune 20.08.2015
Fredrikstad kommunes høringsuttalelse
til rapporten "Hensetting Østlandet", vedtatt
av Bystyret i Fredrikstad kommune 03.09.2015

Andre saksdokumenter
Forstudie/silingsrapport

w
0
>

(ikke vedlagt)
"Østfoldbanen,

Hensetting

Fredrikstad

— Sarpsborg"

Saksopplysninger
Dette er et felles saksframlegg
for Fredrikstad og Sarpsborg kommuner samt Østfold
fylkeskommune.
Fylkeskonservatoren
sender eget innspill i saken med eksisterende
kunnskap om kulturminner og -miljøer, samt behov for ytterligere registrering.
Vurderingskapittelet
har blitt kopiert over i vedlegg 2, som vil utgjøre kommunens
høringsuttalelse.

Bakgrunn og mål
Planlegging av et hensettingsanlegg
er en del av interCity-prosjektet.
Satsingen skal gi de
reisende kortere reisetid og flere avganger på Østfoldbanen,
samt bidra til by- og

sentrumsutvikling.

Når tog ikke er i trafikk, må de parkeres (eller "hensettes"

jernbanespråket).
For å oppnå målsetningene
om økt antall avganger
det behov for nye hensettingsplasser
i Sarpsborg og/eller Fredrikstad.

på

og setekapasitet,

er

l Fredrikstad — Sarpsborg er det behov for hensettingsplasser
for 30 enkle togsett. Behovet
for økt hensettingskapasitet
i Nedre Glomma kommer i to trinn, først når nytt dobbeltspor
for
strekningen
Haug — Seut tas i bruk, og videre når nytt dobbeltspor for strekningen
Fredrikstad — Sarpsborg tas i bruk. Behov for hensettingsplasser
er knyttet til utbygging av
dobbeltspor,
men en økt hensettingskapasitet
vil også gi større mulighet til å forbedre
togtilbud uavhengig av utbygging av dobbeltsporet
jernbane, ved for eksempel å kjøre doble
istedenfor enkle togsett.
Bane NOR søker fortrinnsvis etter ett samlet anlegg for å dekke hensettingsbehovet
for
Fredrikstad og Sarpsborg. Dersom det ikke er mulig å finne et egnet areal for et samlet

anlegg, vil det vært aktuelt å dele på to anlegg. Hensettingsplassene
som har Fredrikstad

eller Sarpsborg

stasjon

som første og/eller

skal benyttes for tog

siste stopp.

Ved et hensettingsanlegg
foregår det lettere vedlikehold av togsettene, som utvendig vask,
renhold, toalett—tømming og vannpåfylling.
I tillegg til sporene er det på et hensettingsanlegg
behov for noen mindre bygninger, teknisk utstyr og infrastruktur
(se vedlegg 3).
Antall spor og lengde på hensettingsområdet
bestemmes av krav til kapasitet og lengde på
togsettene.
Det skal vurderes om anlegget kan tilpasses doble eller triple togsett. For doble
togsett er hensettingssporene
minimum 260 meter lange og for triple togsett er de 380 meter
Iange. Det er anslått at arealbeslaget
vil være på 100-150 daa, avhengig av om det bygges
ett eller to anlegg. Et hensettingsanlegg
for 30 togsett forventes å utløse behov for ca. 30—60
arbeidsplasser.
Formål med kommunedel
lanarbeideto
Ian rosess
Formålet med kommunedelplanarbeidet
er å avklare plassering av anlegg for hensetting av
tog i Fredrikstad og/eller Sarpsborg (ett eller to anlegg). Nødvendig areal for detaljregulering
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og utbygging av disse skal båndlegges.
Bane NOR er tiltakshaver
Fredrikstad og Sarpsborg kommuner er planmyndighet.

og forslagsstiller,

mens

Bane NOR har sendt forslag til planprogram
for kommunedelplanen
på høring i perioden
04.12.2018 — 31.01.2019 (se vedlegg 3). Fredrikstad og Sarpsborg kommuner samt Østfold
fylkeskommune
samler seg om en felles høringsuttalelse,
etter vedtak i styringsgruppa
i
Bypakke Nedre Glomma 02.11.2018.
Høringsuttalelsen
behandles i styringsgruppa
for
Bypakke Nedre Glomma før den går videre til politisk behandling i kommunene
og
fylkeskommunen.
Det er avklart at Fredrikstad kommune kan ettersende Bystyrets vedtak
etter 07.02.2018, og at Sarpsborg kommune kan ettersende formannskapets
vedtak etter

14.02.2018.
Planprogrammet
avklarer hvordan planarbeidet skal gjennomføres,
hvilke alternativer som
skal utredes og hvilke utredninger som må gjøres for å skaffe et godt nok
beslutningsgrunnlag
for valg av alternativ. Planprogrammet
omtaler også videre planprosess
og opplegg for medvirkning.
Forslagsstiller
vurderer at tiltaket vil få vesentlige virkninger for miljø og samfunn
dermed er konsekvensutredningspliktig
etter plan- og bygningsloven
§ 4.2.
Bane NOR anslår følgende framdrift for arbeidet med kommunedelplanen:
.
Fastsettelse av planprogram
andre kvartal 2019.
.
Førstegangsbehandling,
høring og offentlig ettersyn av kommunedelplan
kvartal 2020.

.

Andregangsbehandling

Tre anbefalte alternativer

og vedtak av kommunedelplan

—Valle

Kam enes o

og at det

andre

andre kvartal 2021.

Klavestad

Som en innledning i arbeidet med planprogrammet
ble det gjennomført en
forstudie/silingsrapport.
Det ble identifisert åtte ulike områder som kunne vurderes for
hensettingsanlegg.
Videre ble det gjort en enkel teknisk vurdering av lokalitetene, inkludert
plassering av hensettingsspor,
tilkoblingsspor
og adkomst.
Alternativene
ble vurdert opp mot en rekke silingskriterier
knyttet til jernbaneteknisk
funksjonalitet,
konsekvenser
for miljø og samfunn, samt bygge- og driftskostnader.
Av de
åtte områdene som ble vurdert i forstudien, legger planprogrammet
opp til at tre vurderes
videre i kommunedelplanarbeidet:
Valle, Kampenes og Klavestad.
Fem forslag ble ikke anbefalt tatt videre: Lahelle og Kjæri Fredrikstad, samt Greåker,
Flislageret og Skauløkka i Sarpsborg.
Dette kapittelet tar opp noen hovedpunkter
om de tre alternativene
slik de er beskrevet
planprogrammet.
Rådmannens
vurdering av alternativene
følger under "Vurdering".

i

Valle
Planområdet
på Valle er ca. 760 daa, og ligger langs dagens jernbanetrasé
mellom
Råbekken og Rolvsøysund.
Innenfor denne avgrensningen
er det hittil vurdert to
plasseringer.
Alternativ nord ligger nord for næringsbebyggelsen
langs Dikeveien, nordvest

for sporet. Alternativ

sør ligger sørøst for sporet, på jordet mellom Valle godsterminal

og

boligbebyggelsen
på Hauge. Næringsområder
langs Dikeveien er også tatt med i
planområdet.
Det anses ikke som aktuelt å rive denne bebyggelsen,
men områdene er tatt
med for å kunne vurdere adkomst til anlegget og omlegging av veier og annen infrastruktur
området som helhet. Det samme gjelder boligområdene
som er innenfor planavgrensningen
i nord og sør.
Bane NOR trekker
på Valle:

fram noen aktuelle

problemstillinger
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Dobbeltsportraseen
gjennom området er ikke vedtatt og vil kunne påvirke plassering
og utforming av hensettingsanlegget.
Det er avdekket bløt leire i nærheten av planområdet.
Kombinert med nærheten til
eksisterende
næringsbygg
kan byggetiltak bli utfordrende.

.
.

Planområdet

.

imidlertid

transporterer
.

består i stor grad av dyrket mark av høy kvalitet. l fylkesplanen

arealet avsatt til regionalt

næringsområde

for næringsvirksomhet

er
som

gods på bane.

Trasé for tilkomstvei til ny bru over Glomma mellom Omberg og Torp krysser
gjennom planområdet.
Her må det sikres god koordinering
av planarbeidene.

Kampenes
Planområdet

på Kampenes

er ca. 1400 daa. Planområdet

ligger mellom Nipa i vest og rv.

111 i øst. Det ligger på begge sider av Østre linje og overlapper delvis med næringsområdet
på Kampenes. Bane NOR viser til to alternativer innenfor planområdet.
Alternativet sør
ligger øst forjernbanesporet,
inneklemt mellom jernbanesporet
og rv. 111. Alternativet
nord
ligger nord—vest for jernbanesporet.

av
o
u

Bane NOR nevner to problemstillinger
på Kampenes.
Den første er at signalsystemet
ERTMS er tatt i bruk på Østre linje. Vestre linje har per i dag ikke dette signalsystemet.
l
henhold til Nasjonal signalplan skal Vestre linje bli utbygd med ERTMS i løpet av 2030.
Togene som kjører på Vestre linje må oppgraderes
med ERTMS-ombordrustning
for å
kunne hensettes på Kampenes.
Den andre problemstillingen
er at det ikke er kapasitet til å kjøre tog som har endestasjon
i
Fredrikstad til Kampenes for hensetting, så lenge det er enkeltspor på strekningen mellom
Fredrikstad og Sarpsborg. Når dobbeltsporet
til Sarpsborg er bygget, vil anlegget tilfredsstille
behovene for hensetting for tog som enderi Fredrikstad og Sarpsborg. Kampenes kan
derfor ikke alene dekke behovet som oppstår når dobbeltspor er ferdig utbygd på

strekningen

Haug —Seut.

Klavestad
Planområdet
på Klavestad er ca. 1400 daa. Planområdet
ligger mellom Klavestad og
Bjørnstad. Området beståri hovedsak av dyrket mark og to skogkledde åser. Bane NOR
skriver at beslag av dyrket mark og tilpassing til landskapet vil være viktige problemstillinger
i videre planlegging.
Klavestad kan på lik linje med Kampenes ikke tilfredsstille behovet som
oppstår når dobbeltspor er ferdig utbygd på strekningen
Haug — Seut. så lenge det er
enkeltspor mellom Fredrikstad og Sarpsborg.

Økonomiske

konsekvenser

Ingen direkte økonomiske
Konsekvenser
Oversendelse

konsekvenser

levekår/folkehelse
av høringsuttalelsen

for Fredrikstad

har ingen direkte

kommune.

konsekvenser

for levekår/folkehelse.

Høringsuttalelsen
tar opp flere folkehelserelaterte
temaer som det er viktig å ha fokus på i
videre plan- og utredningsarbeid,
blant annet støyproblematikk
og tilgang til tur—og
rekreasjonsområder.
Ansattes
Ikke

medbestemmelse

relevant.

Vurdering

Et bedre to tilbud til Fredrikstad

0

Sar sbor

Rådmannen mener det er avgjørende for regionens utvikling
til Fredrikstad og Sarpsborg. Utbygging av stasjonsområdene

ikke forsinkes.
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Rådmannen
visertil Nedre Glomma sin høringsuttalelse
til jernbanesektorens
handlingsplanprogram.
Nedre Glomma Ia dertil grunn et utbyggingstempo
i tråd med
framdriften som er vedtatt i gjeldende NTP (2018—2029) for Østfoldbanen.
Kommunene
forventet, som et minimum, at strekningene
gjennom byene følger den framdriftsplanen
Stortinget la opp til. Hensettingsplasser
må, som det framgår av planprogrammet,
på plass

for at målene om bedre togtilbud til Fredrikstad

og Sarpsborg

skal nås.

Bane NOR har igangsatt en utredning om utbyggingsrekkefølge
langs Østfoldbanen.
Hensikten med dette arbeidet er å vurdere om det kan være hensiktsmessig
å endre på
rekkefølgen for utbygging av dobbeltspor.
Utredningen
skal også vurdere om målene om økt
togkapasitet
kan nås uten å bygge dobbeltspor
langs hele Østfoldbanen.
Utredningen
skal
etter planen være ferdig i april 2019. Dette arbeidet ser også på sammenhengen
mellom
utbyggingsrekkefølge
for dobbeltspor og lokalisering av hensettingsanlegg.
Konklusjonen
kan eksempelvis
være at Bane NOR ikke skal bygge dobbeltspor
på hele strekningen
mellom Fredrikstad og Sarpsborg innen 2029, men at kun deler av strekningen er
nødvendige for å nå målene om to tog itimen i grunnrute til Sarpsborg innen 2029.
Rådmannen
mener at planprogrammet
må vise til at dette utredningsarbeidet
pågår.
Rådmannen
har forstått det slik at utbyggingsrekkefølge
kan påvirke hvor det er behov for å
lokalisere hensettingsplasser.
Samtidig vil lokalisering av hensettingsanlegg
også kunne ha
betydning for hvilken utbyggingsrekkefølge
som kan legges til grunn. Sarpsborg kommune
har tidligere, i høringsuttalelse
til rapporten "Hensetting
Østlandet" (august 2015), uttalt seg
kritisk til plassering av et hensettingsanlegg
på Klavestad.
På grunn av usikkerheten
knyttet til sammenhengene
mellom utbygging av dobbeltspor
og
hensettingsanlegg,
mener rådmannen at det er riktig å utrede alle tre alternativer foreslått av
Bane NOR. Det er viktig at utbygging av hensettingsanlegg
ikke forsinker utbygging av
dobbeltsporet
til Hafslund og stasjonsområdene
i byene.

Gammelt o

n tt si nals stem

Østfoldbanens
Østre linje er utstyrt med ERTMS, det nye signalsystemet.
Vestre linje har
per i dag det gamle signalsystemet.
Bane NOR mener at dette muligens kan gjøre at
Kampenes ikke egner seg for plassering av et hensettingsanlegg.
Etter Nasjonal signalplan
skal Vestre linje være utstyrt med det nye signalsystemet
i løpet av 2030. Bane NOR har
sagt at så lenge det er enkeltspor mellom Sarpsborg og Fredrikstad stasjon, kan ikke et
hensettingsanlegg
i Sarpsborg tilfredsstille behovene for hensetting for tog som enderi
Fredrikstad.
Behovet for et hensettingsanlegg
i Sarpsborg oppstår derfor kun når
dobbeltsporet
er bygd til Sarpsborg, eller eventuelt om noe av strekningen er bygd slik at
flere tog kan kjøre til Sarpsborg. lbegge tilfeller, oppstår behovet i 2029. Det nye
signalsystemet
skal være på plass i 2030. Selv om Bane NOR skulle være forsinket med
omgjøring til det nye signalsystemet
på Vestre linje, vil det antakelig kun være et problem for
noen få år. Rådmannen
mener dette problemet alene ikke kan være avgjørende i
avveiningen
mellom Kampenes og Klavestad.
Konkrete merknader til lan ro rammet
I tillegg til de generelle vurderingene
over har rådmannen
planprogrammet
som vi mener må innarbeides.
Kap. 1.5 Nasjonale og statlige føringer
Det nasjonale målet om reduksjon av støyplager
bør nevnes.

(nedfelt

noen mer spesifikke

i Nasjonal

merknader

handlingsplan

mot støy)

Kap. 1.6 Regionale planer
Det henvises til Fylkesplan for Østfold vedtatt 26.02.2009,
og stadfestning
av revidert
fylkesplan 20.06.2018.
Rett henvisning er vedtak av fylkesplan 21.06.2018.
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Andre regionale planer som bør nevnes er: Regional plan for vannforvaltning
i Nedre
Glomma 2016—2021, Regional plan fysisk aktivitet 2018—2029, Kulturminneplan
for Østfold
2010—2022, Fylkesdelplan
barn og unge. Rådmannen viser også til vannforskriften.
Regional

plan for klima og energi 2019-2030

er under utarbeiding,

Kap. 1. 7.1 Lokale planer i Fredrikstad kommune
Det henvises til "Kommuneplan
for Fredrikstad kommune
presiseres at dette er arealdelen av kommuneplanen.
Kommuneplanens
den overordnede

ä

for perioden

2011-2023".

Det bør

samfunnsdel,
vedtatt 26. april 2018, er ikke nevnt i kapittel 1.7.1. Dette er
planen i det kommunale planhierarkiet
og bør åpenbart inkluderes her.

Under overskriften "Andre planer med relevans for planarbeidet"
er informasjon om
planstatus utdatert for flere av de omtalte planene. Kommunedelplan
for naturmangfold
vedtatt 18.10.2018. Kommunedelplanene
for kultur og for næringsutvikling
som er listet
er fortsatt gjeldende, men det bør nevnes at de er under rullering. Klima- og energiplan
Fredrikstad kommune (2013-2017)
(under rullering) og trafikksikkerhetsplan
2014—2017
også være med på denne listen.

ble
opp
for
bør

Kap. 1. 7.2 Lokale planeri Sarpsborg kommune
Den nylig vedtatte Handlingsplan
mot støy, Fredrikstad og Sarpsborg — 2018—2023, bør
nevnes. Kommunen har en målsetning om å redusere støyplagen med 10 prosent innen
2020 sammenlignet
med 1999. Vurderingen
av en eventuell henstillingsplass
fortog bør
derfor vurderes nøye med hensyn til økt støypåvirkning
på boliger, barnehager og andre
følsomme bruksområder,
og bør følge retningslinjen
T—1442/2016 "Retningslinje
for
behandling av støy i arealplanlegging".
Kap. 1.9.1 Regionale planer
Arbeidet med rullering av regional

transportplan

pågår ikke lenger. Ny plan ble vedtatt

ijuni

2018.
Kap. 1.9.2 Fredrikstad kommune
Forslag til kommunedelplan
for ny bru over Glomma i Fredrikstad er ikke lenger på høring.
Planen er vedtatt i styringsgruppa
l Bypakke Nedre Glomma og skal vedtas i Bystyret i
Fredrikstad i februar 2019.
Forslag til reguleringsplan
for fv. 109 Råbekken — Rolvsøysund
skal etter planen på høring i
januar 2019 og Statens vegvesen tar sikte på vedtak av planen høsten 2019.

Kap. 3.1 Valle
Et hensettingsanlegg

på Valle vil ligge naer Valle godsterminal.

Rådmannen

mener

eventuelle synergieffekter
av en samlokalisering
av hensettingsanlegg
og godsterminal
bør
utredes. Rådmannen
mener generelt at potensialet for overføring av gods fra vei til bane bør
utredes for alle alternativer.
Kap. 3.2 Kampenes

Rådmannen

mener planområdet

på Kampenes

bør ta inn jernbanestrekningen

langs Østre

linje helt til planområdet for kommunedelplan
InterCity. Dette for å kunne vurdere planfrie
krysninger langs Østre linje. Et hensettingsanlegg
på Kampenes vil generere togtrankk langs

linjen, og Hafslundskogens

tilgjengelighet

fra boligområdet

dette planarbeidet.
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Kap. 3.3 Klavestad
Ved plan— og økonomiutvalget
i Sarpsborg sin behandling av sak 98/15 ble alternativet
Klavestad foreslått ikke videre utredet. Dette ble begrunnet med at Klavestad er en del av et
sammenhengende,
verdifullt kulturlandskap,
i tillegg til at området ligger innenfor
kjerneområde
landbruk med fulldyrket mark av høy verdi. Rådmannen er svært kritisk til en
løsning i dagen på Klavestad. Rådmannen mener at Bane NOR også må utrede en løsning i

fjellet som ikke forringerjordbruksområdene
innarbeides

og kulturlandskapet.

Et slikt alternativ må

i planprogrammet.

Rådmannen
antar at hensettingsanlegget
vil kunne generere noe tung trafikk. Denne
trafikken bør ikke tilknyttes det kommunale veinettet. Rådmannen foreslår at planområdet

Klavestad utvides noe for å sikre tilknytning
Kap. 4.1 og 4.2 Metode

på

til Haugeveien.

og referansea/ternafiv

Hvis det vurderes flere alternativer

innenfor et planområde,

konsekvensutredning
av hvert alternativ
alternativene
opp mot hverandre.

må det gjennomføres

en

hvert for seg. Dette for å kunne veie de forskjellige

For å kunne vurdere effekten av et tiltak må det vanligvis sammenlignes
med situasjonen
som oppstår hvis tiltaket ikke gjennomføres.
Denne situasjonen kalles "referansealternativet"
eller "0—alternativet". For de ikke prissatte konsekvensene
skriver Bane NOR at dette

innebærer

at hvert alternativ sammenlignes

med den arealbruken

som vil være i området

hvis en ikke bygger hensettingsanlegget.
For arealene som er satt av til nærings- eller
boligbebyggelse
i reguleringsplan,
kommuneplan
eller fylkesplanen,
forutsetter rådmannen
at O-alternativet er en situasjon hvor området bygges med nærings- eller boligbebyggelse.
Kap. 4.3.2 Støy

Dersom valgt alternativ

medfører økt trafikk på jernbanen

til hensettingsanlegget,

støy forbundet med denne trafikkøkningen
beregnes. influensområdet
Kampenes—alternativet
må omfatte boligområdene
på Hafslund.
Kap. 4.4 Ikke-prissatte

må også

for temaet

støy på

konsekvenser

ltillegg til påvirkningen av tiltaket på ikke—prissatte konsekvenser

isolert sett, må også

nåværende og sannsynlig framtidig samlet belastning utredes (jf. prinsippet i
naturmangfoldloven
§ 10, som gjelder direkte for naturmangfold
i kap 4.4.3).
Kap. 4.4.1 Landskapsbilde
Rådmannen
mener beskrivelsen for Kampenes i større grad bør skille mellom
alternativene,
vest eller øst for jernbanelinja.
Det samme gjelder alternativene
forjernbanetraseen
på Valle.

de to ulike
nord og sør

Kap. 4. 4.2 Friluftsliv/byog bygde/iv
Det står at bebyggelse som blir berørt av hensettingsanlegget
skal kartlegges. Rådmannen
mener det må tydeliggjøres
i planprogrammet
at bebyggelse i konsekvensutredningen
må
deles i antall boenheter som blir berørt, og antall andre berørte bygg.
Planprogrammet
trekkerfram
hensettingsanleggets
barrierevirkning
mellom turområdene
i
Fredrikstadmarka
og langs Glommastien
som en problemstilling
som må utredes. Her mener
rådmannen at det også bør nevnes at mange skoleelever
krysser planområdet
på vei fra
boligområdene
Hauge, Omberg og Nes til Hauge barneskole og Haugeåsen ungdomsskole.
Kap. 4.4.3 Naturmangfold

Kartlegging

av viktige viltområder

"Kunnskapsgrunnlag
På Kampenes

i Sarpsborg fra 1994 bør skrives under

og veiledere".

er det myr, som anses som en viktig naturtype.
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På Valle er det, i tillegg til rødlisteartene
nevnt i planprogrammet,
funnet nikkebrønsle
(2007)
og muserumpe (2012) i grøfta/bekken
langs Dikeveien. l forbindelse med en grøfterenskning
ijuni

2018,

plantene

undersøkte

naturforvalterne

i Fredrikstad

kommune

disse

lokalitetene,

men

ble ikke gjenfunnet.

Kap. 4.4.4 Kulturarv
Alternativet
Kampenes framstår som det alternativet som i utgangspunktet
i minst grad
påvirker kjente kulturminneverninteresser.
Av de tre oversendte planområdene
er Valle og
Klavestad de to som i utgangspunktet
er i størst konflikt med kulturminneverninteressene.
Det er registrert et betydelig antall fredete kulturminner
innenfor Valle, flere av disse er
helleristninger
som det ikke er mulig å undersøke videre med en arkeologisk utgraving
dersom det skulle bli aktuelt.

ä

Alternativet
Klavestad ligger i konflikt med nasjonale og regionale landskapsområder
som vil
bli påvirket. Det bør i det videre planarbeidet
arbeides med å dempe konflikten i disse to
områdene i første rekke gjennom et grundig utredet tema på den ikke prissatte
konsekvensen
Kulturarv (kulturminner,
kulturmiljøer,
kulturhistoriske
landskap). l alle de tre
alternativene
må en påregne arkeologiske
registreringer
for å avklare forholdet til ikke
tidligere kjente fredete kulturminner.
Kap. 4.4.5 Naturressurser
Nedbygging av matjord er en nasjonal utfordring, og det er et nasjonalt mål at
omdisponering
av dyrket jord skal være under 4000 daa per år. Ved valg av område må man
søke å finne en løsning som gir minst mulig tap av dyrket mark. Dersom dyrket mark tas ut
av produksjon, skal det redegjøres for muligheten for nydyrking eller flytting avjord til
erstatning for tapt produktiv jord. Rådmannen
viser til vedtak i fylkesutvalget
(23.11.2017)
om jordflytting i samferdselsprosjekter.
Planområdet
på Klavestad berører et stort, sammenhengende
svært høy kvalitet, og må arronderings—, jord— og klimamessig
beste arealene i Norge.

område med dyrka mark av
kunne betegnes som blant de

Under antatte problemstillinger
beskrives jordsmonnressursen
på Valle og Klavestad
allerede med forskjellig vekting. Rådmannen
mener disse i utgangspunktet
bør betraktes
som relativt likeverdige i planprogrammet,
inntil fullstendig utredning er gjennomført.
Det inngår dyrka mark i planområdet på Kampenes. Hovedparten
ligger øst for jernbanelinja
og er allerede regulert som framtidig boligområde
(reguleringsplan
for Kroken). Både
omfang, arrondering, og jordkvalitet tilsier at dette arealet har lavere verdi enn den dyrka
marka innenfor alternativene
på Valle og Klavestad.
Selv om skogen som produksjonsressurs
i tråd med kategoriseringen
i H—V712 regnes som
prissatt ressurs, bør klimaeffekten
av tapt skogareal vurderes som en ikke-prissatt
naturressurs.
Generelt bør også klimaeffekter
forbundet med valg av areal og gjennomføring
av utbygging tas med og redegjøres for. Dette er klimaeffekter
som er separate fra at
jernbanedrlft
som transportmetode
er et klimagunstig
tiltak.
Overvannsproblematikk
driftsfase,

knyttet til både mengde

må utredes

godt.

registrert

områder

Det er ikke

planområdet

med forurenset

og kvalitet,

grunn

på Kampenes.
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Kap. 4.8 Bygge og anleggspenoden
Rådmannen
mener at klimaeffekter
samtidig gjøres en sammenligning

44d4-ad7md8a870c7l272

knyttet til anleggsperioden
med et fossiifritt alternativ

l4

bør beskrives. Det bør
("fossilfri anleggsplass").

Kap. 5.2 Prosess for medvirkning
Rådmannen
ber om at konsekvensutredningen
sendes til planmyndighet
før ferdigstillelse.
Det bør legges opp til at politiske organer blir orientert
konsekvensutredningen
før forslag til kommunedelplan
behandles.
Det vises for øvrig til vedlagte

forslag til høringsuttalelse.
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FREDRIKSTAD KOMMUNE

Bane NOR
Robert Moan
Postboks 4350
2308 HAMAR

Deres referanse

Vår referanse

Klassering

Dato

201811026

2018/4528—21-27795/2019—ElRBER

L12

07.02.2019

Høringsuttalelse
kommunedelplan

fra Fredrikstad
kommune til forslag
for InterCity hensetting
Fredrikstad

Bane NORs referanse: "InterCity—prosjektet, høringsuttalelse
Fredrikstad

- Sarpsborg,

saksnummer

til planprogram
- Sarpsborg
til planprogram

for

Hensetting

201811026".

Formannskapet i Fredrikstad behandlet høring av forslag til planprogram for
kommunedelplan for InterCity hensetting Fredrikstad —Sarpsborg i sitt møte 31.01.2019,
innstilte på å oversende høringsuttalelsen under. Bystyrets vedtak 07.02.2019 vil bli
ettersendt.

og

Et bedre togtilbud til Fredrikstad og Sarpsborg
Fredrikstad kommune mener det er avgjørende for regionens utvikling å få på plass et bedre
togtilbud til Fredrikstad og Sarpsborg. Utbygging av stasjonsområdene og dobbeltspor til

Hafslund må ikke forsinkes.
Kommunen viser til Nedre Glomma sin høringsuttalelse til jernbanesektorens
handlingsplanprogram.
Nedre Glomma la dertil grunn et utbyggingstempo i tråd med
framdriften som er vedtatt i gjeldende NTP (2018-2029)
for Østfoldbanen. Kommunene
forventet, som et minimum, at strekningene gjennom byene følger den framdriftsplanen
Stortinget la opp til. Hensettingsplasser må, som det framgår av planprogrammet, på plass

for at målene om bedre togtilbud til Fredrikstad og Sarpsborg skal nås.
Bane NOR har igangsatt en utredning om utbyggingsrekkefølge
langs Østfoldbanen.
Hensikten med dette arbeidet er å vurdere om det kan være hensiktsmessig å endre på
rekkefølgen for utbygging av dobbeltspor. Utredningen skal også vurdere om målene om økt
togkapasitet kan nås uten å bygge dobbeltspor langs hele Østfoldbanen. Utredningen skal
etter planen være ferdig i april 2019.
Dette arbeidet ser også på sammenhengen mellom utbyggingsrekkefølge for dobbeltspor og
lokalisering av hensettingsanlegg. Konklusjonen kan eksempelvis være at Bane NOR ikke
skal bygge dobbeltspor på hele strekningen mellom Fredrikstad og Sarpsborg innen 2029,
men at kun deler av strekningen er nødvendige for å nå målene om to tog itimen i grunnrute
Bærekraftig
Besøksadresse:
E-postadresse:

samfunnsuwikling
Nygaardsgt.

16, 1606

postmonakredrikstad

Telefon 89 30 60 00

Fredrikstad
kommune.no

Org.nr' 940039541

Postadresse:

Postboks

Webadresse.
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1602
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til Sarpsborg

innen 2029. Fredrikstad

utredningsarbeidet

kommune

mener at planprogrammet

må vise til at dette

pågår.

Fredrikstad kommune har forstått det slik at utbyggingsrekkefølge
kan påvirke hvor det er
behov for å lokalisere hensettingsplasser.
Samtidig vil lokalisering av hensettingsanlegg
også kunne ha betydning for hvilken utbyggingsrekkefølge
som kan legges til grunn.
Sarpsborg kommune har tidligere, i høringsuttalelse
til rapporten ”Hensetting Østlandet"
(august 2015), uttalt seg kritisk til plassering av et hensettingsanlegg
på Klavestad.
På grunn av usikkerheten

hensettingsanlegg,

knyttet til sammenhengene

mener Fredrikstad

mellom

utbygging

av dobbeltspor

og

kommune at det er riktig å utrede alle tre alternativer

foreslått av Bane NOR. Det er viktig at utbygging av hensettingsanlegg
utbygging av dobbeltsporet
til Hafslund og stasjonsområdene
i byene.

ikke forsinker

Gammelt
og nytt signalsystem
Østfoldbanens
Østre linje er utstyrt med ERTMS, det nye signalsystemet.
Vestre linje har per
idag det gamle signalsystemet.
Bane NOR mener at dette muligens kan gjøre at Kampenes
ikke egner seg for plassering av et hensettingsanlegg.
Etter Nasjonal signalplan skal Vestre
linje være utstyrt med det nye signalsystemet
i løpet av 2030. Bane NOR har sagt at så
lenge det er enkeltspor mellom Sarpsborg og Fredrikstad stasjon, kan ikke et
hensettingsanlegg
i Sarpsborg tilfredsstille behovene for hensetting for tog som ender i
Fredrikstad.
Behovet for et hensettingsanlegg
i Sarpsborg oppstår derfor kun når dobbeltsporet
er bygd til
Sarpsborg, eller eventuelt om noe av strekningen er bygd slik at flere tog kan kjøre til
Sarpsborg. I begge tilfeller oppstår behovet i 2029. Det nye signalsystemet
skal være på
plass i 2030. Selv om Bane NOR skulle være forsinket med omgjøring til det nye
signalsystemet
på Vestre linje, vil det antakelig kun være et problem for noen få år.
Fredrikstad kommune mener dette problemet alene ikke kan være avgjørende i avveiningen
mellom Kampenes og Klavestad.
Konkrete
merknader
til planprogrammet
l tillegg til de generelle vurderingene
over har Fredrikstad kommune
merknader til planprogrammet
som vi mener må innarbeides.
Ka . 1.5 Nas'onale o statli e førin er
Det nasjonale målet om reduksjon av støyplager
bør nevnes.

(nedfelt

Ka . 1.6 Re ionale laner
Det henvises til Fylkesplan for Østfold vedtatt 26.02.2009,
fylkesplan

20.06.2018.

Rett henvisning

er vedtak

i Nasjonal

noen mer spesifikke

handlingsplan

og stadfestning

av fylkesplan

mot støy)

av revidert

21.06.2018.

Andre regionale planer som bør nevnes er: Regional plan for vannforvaltning
i Nedre
Glomma 2016—2021, Regional plan fysisk aktivitet 2018—2029, Kulturminneplan
for Østfold
2010-2022,
Fylkesdelplan
barn og unge. Fredrikstad kommune viser også til vannforskriften.
Regional

plan for klima og energi 2019—2030 er under utarbeiding.

Ka . 1.7.1 Lokale
laneri Fredrikstad kommune
Det henvises til "Kommuneplan
for Fredrikstad kommune
presiseres at dette er arealdelen av kommuneplanen.
Kommuneplanens
den overordnede

for perioden

2011—2023". Det bør

samfunnsdel,
vedtatt 26. april 2018, er ikke nevnt i kapittel 1.7.1. Dette er
planen i det kommunale planhierarkiet
og bør åpenbart inkluderes her.
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Under overskriften "Andre planer med relevans for planarbeidet"
er informasjon om
planstatus utdatert for flere av de omtalte planene. Kommunedelplan
for naturmangfold
vedtatt 18.10.2018. Kommunedelplanene
for kultur og for næringsutvikling
som er listet
er fortsatt gjeldende, men det bør nevnes at de er under rullering. Klima— og energiplan
Fredrikstad kommune (2013-2017)
(under rullering) og tratikksikkerhetsplan
2014—2017
også være med på denne listen.

ble
opp
for
bør

Ka . 1.7.2 Lokale
laner i Sar sbor kommune
Den nylig vedtatte Handlingsplan
mot støy, Fredrikstad og Sarpsborg — 2018—2023, bør
nevnes. Kommunen har en målsetning om å redusere støyplagen med 10 % innen 2020
sammenlignet
med 1999. Vurderingen
av en eventuell henstillingsplass
for tog bør derfor
vurderes nøye med hensyn til økt støypåvirkning
på boliger. barnehager og andre følsomme
bruksområder,
og børfølge retningslinjen
T—1442/2016 "Retningslinje
for behandling av støy i
arealplanlegging".

353;

Ka . 1.9.1 Re ionale

laner

Arbeidet

av regional

med rullering

transportplan

pågår ikke lenger. Ny plan ble vedtatt

ijuni

2018.
Ka . 1.9.2 Fredrikstad kommune
Forslag til kommunedelplan
for ny bru over Glomma i Fredrikstad er ikke lenger på høring.
Planen er vedtatt i styringsgruppa
i Bypakke Nedre Glomma og skal vedtas i Bystyreti
Fredrikstad i februar 2019.
Forslag til reguleringsplan
for fv. 109 Råbekken — Rolvsøysund
skal etter planen på høring i
januar 2019 og Statens vegvesen tar sikte på vedtak av planen høsten 2019.
Kap. 3.1 Valle
Et hensettingsanlegg
på Valle vil ligge nær Valle godsterminal.
Fredrikstad kommune mener
eventuelle synergieffekter
av en samlokalisering
av hensettingsanlegg
og godsterminal
bør
utredes. Kommunen mener generelt at potensialet for overføring av gods fra vei til bane bør

utredes for alle alternativer.
Ka . 3.2 Kam enes
Fredrikstad kommune mener planområdet
på Kampenes
langs Østre linje helt til planområdet
for kommunedelplan
planfrie krysninger langs Østre linje. Et hensettingsanlegg
togtrafikk langs linjen, og Hafslundskogens
tilgjengelighet
sikres gjennom dette planarbeidet.

bør ta inn jernbanestrekningen
InterCity. Dette for å kunne vurdere
på Kampenes vil generere
fra boligområdet
på Hafslund må

Ka . 3.3 Klavestad
Ved plan— og økonomiutvalget
i Sarpsborg sin behandling av sak 98/15 ble alternativet
Klavestad foreslått ikke videre utredet. Dette ble begrunnet med at Klavestad er en del av et
sammenhengende,
verdifullt kulturlandskap.
i tillegg til at området ligger innenfor
kjerneområde
landbruk med fulldyrket mark av høy verdi. Fredrikstad kommune er svært
kritisk til en løsning i dagen på Klavestad. Kommunen mener at Bane NOR også må utrede
en løsning i fjellet som ikke forringerjordbruksområdene
og kulturlandskapet.
Et slikt
alternativ må innarbeides i planprogrammet.
Fredrikstad kommune antar at hensettingsanlegget
Denne trafikken bør ikke tilknyttes det kommunale

planområdet

vil kunne generere noe tung trafikk.
veinettet. Kommunen foreslår at

på Klavestad utvides noe for å sikre tilknytning

til Haugeveien.

.n
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Ka .4.1 0 4.2 Metode o referansealternativ
Hvis det vurderes flere alternativer innenfor et planområde,
må det gjennomføres
en
konsekvensutredning
av hvert alternativ hvert for seg. Dette for å kunne veie de forskjellige
alternativene
opp mot hverandre.
For å kunne vurdere effekten av et tiltak må det vanligvis sammenlignes
med situasjonen
som oppstår hvis tiltaket ikke gjennomføres.
Denne situasjonen
kalles "referansealternativet"
eller "O-alternativet".
For de ikke prissatte konsekvensene
skriver Bane NOR at dette
innebærer at hvert alternativ sammenlignes
med den arealbruken
som vil være i området
hvis en ikke bygger hensettingsanlegget.
For arealene som er satt av til nærings— eller
boligbebyggelse
i reguleringsplan,
kommuneplan
eller fylkesplanen,
forutsetter Fredrikstad
kommune at O-alternativet er en situasjon hvor området bygges med nærings— eller
boligbebyggelse.
Kap. 4.3.2 Støy

Dersom valgt alternativ medfører økt trafikk på jernbanen

til hensettingsanlegget,

støy forbundet med denne trafrkkøkningen
beregnes. lnfluensområdet
Kampenes-alternativet
må omfatte boligområdene
på Hafslund.

må også

for temaet

støy på

Ka .4.4 Ikke— rissatte konsekvenser
ltillegg til påvirkningen av tiltaket på ikke-prissatte konsekvenser
isolert sett, må også
nåværende og sannsynlig framtidig samlet belastning utredes (jf. prinsippeti
naturmangfoldloven
§ 10, som gjelder direkte for naturmangfold
i kap 4.4.3).

Ka . 4.4.1 Landska sbilde
Fredrikstad kommune mener beskrivelsen

for Kampenes

ulike alternativene.
vest eller øst for jernbanelinja.
sør forjernbanetraseen
på Valle.

i større grad bør skille mellom de to

Det samme

gjelder alternativene

Ka .4.4.2 Friluftsliv/b
— 0 b deliv
Det står at bebyggelse som blir berørt av hensettingsanlegget
skal kartlegges.
kommune mener det må tydeliggjøres
i planprogrammet
at bebyggelse i

konsekvensutredningen

nord og

Fredrikstad

må deles i antall boenheter som blir berørt, og antall andre berørte

byggPlanprogrammet
trekker fram hensettingsanleggets
barrierevirkning
mellom turområdene
i
Fredrikstadmarka
og langs Glommastien
som en problemstilling
som må utredes. Her mener
Fredrikstad kommune at det også bør nevnes at mange skoleelever
krysser planområdet
på
vei fra boligområdene
Hauge, Omberg og Nes til Hauge barneskole og Haugeåsen
ungdomsskole.

Ka . 4.4.3 Naturman fold
Kartlegging av viktige viltområder
"Kunnskapsgrunnlag
På Kampenes

i Sarpsborg fra 1994 bør skrives under

og veiledere".

er det myr, som anses som en viktig naturtype.

På Valle er det, i tillegg til rødlisteartene
nevnt i planprogrammet,
funnet nikkebrønsle
(2007)
og muserumpe
(2012) i grøfta/bekken
langs Dikeveien. lforbindelse med en grøfterenskning

ijuni 2018, undersøkte
plantene

naturforvalterne

i Fredrikstad

kommune disse lokalitetene,

men

ble ikke gjenfunnet.

Ka .4.4.4 Kulturarv
Alternativet Kampenes framstår som det alternativet som i utgangspunktet
i minst grad
påvirker kjente kulturminneverninteresser.
Av de tre oversendte planområdene
er Valle og
Klavestad de to som i utgangspunktet
er i størst konflikt med kulturminneverninteressene.
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Det er registrert et betydelig antall fredete kulturminner
innenfor Valle, flere av disse er
helleristninger
som det ikke er mulig å undersøke videre med en arkeologisk
utgraving
dersom det skulle bli aktuelt.
Alternativet Klavestad ligger i konflikt med nasjonale og regionale landskapsområder
som vil
bli påvirket. Det bør i det videre planarbeidet
arbeides med å dempe konflikten i disse to
områdene i første rekke gjennom et grundig utredet tema på den ikke prissatte
konsekvensen
Kulturarv (kulturminner,
kulturmiljøer,
kulturhistoriske
landskap). lalle de tre
alternativene
må en påregne arkeologiske
registreringer
for å avklare forholdet til ikke
tidligere kjente fredete kulturminner.
Ka .4.4.5 Naturressurser
Nedbygging av matjord er en nasjonal utfordring, og det er et nasjonalt mål at omdisponering
av dyrket jord skal være under 4000 daa per år. Ved valg av område må man søke å finne
en løsning som gir minst mulig tap av dyrket mark. Dersom dyrket mark tas ut av produksjon,
skal det redegjøres for muligheten for nydyrking eller flytting av jord til erstatning for tapt
produktiv jord. Fredrikstad kommune viser til vedtak i fylkesutvalget
(23 11.2017) om
jordfiytting i samferdselsprosjekter.
Planområdet
på Klavestad berører et stort, sammenhengende
svært høy kvalitet, og må arronderings-,
jord— og klimamessig
beste arealene i Norge.

område med dyrka mark av
kunne betegnes som blant de

Under antatte problemstillinger
beskrives jordsmonnressursen
på Valle og Klavestad
allerede med forskjellig vekting. Fredrikstad kommune mener disse i utgangspunktet
betraktes som relativt likeverdige i planprogrammet,
inntil fullstendig utredning er
gjennomført.

bør

Det inngår dyrka mark i planområdet
på Kampenes. Hovedparten
ligger øst forjernbanelinja
og er allerede regulert som framtidig boligområde
(reguleringsplan
for Kroken). Både
omfang, arrondering, og jordkvalitet tilsier at dette arealet har lavere verdi enn den dyrka

marka innenfor alternativene

på Valle og Klavestad.

Selv om skogen som produksjonsressurs
i tråd med kategoriseringen
i H—V712 regnes som
prissatt ressurs, bør klimaeffekten
av tapt skogareal vurderes som en ikke-prissatt
naturressurs.
Generelt bør også klimaeffekter
forbundet med valg av areal og gjennomføring
av utbygging tas med og redegjøres for. Dette er klimaeffekter
som er separate fra at
jernbanedrift
som transportmetode
er et klimagunstig
tiltak.
Overvannsproblematikk
driftsfase, må utredes

knyttet til både mengde
godt.

Det er ikke registrert områder
planområdet
på Kampenes.

Ka . 4.8 B

e0

anle

med forurenset

og kvalitet,

både til anleggsfase

grunn innenfor,

eller i umiddelbar

og

nærhet til

s erioden

Fredrikstad kommune mener at klimaeffekter
knyttet til anleggsperioden
bør beskrives. Det
bør samtidig gjøres en sammenligning
med et fossilfritt alternativ ("fossilfri anleggsplass").

Ka . 5.2 Prosess for medvirknin
Fredrikstad kommune ber om at konsekvensutredningen
sendes til planmyndighet
for
kvalitetssikring
før ferdigstillelse.
Det bør legges opp til at politiske organer blir orientert
konsekvensutredningen
før forslag til kommunedelplan
behandles.

om
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Med hilsen
Dette dokumentet

er elektronisk

godkjent

og sendes

uten signatur

Jon—Ivar Nygård
ordfører

Vedlegg:
1 Protokoll

hensetting

FSK sak 18/19 Høring - Planprogram

Fredrikstad

—Sarpsborg

for kommunedelplan

for InterCity

From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Skaug Ronja Martine <Ronja.Martine.Skaug@hafslund.no>
30. januar 2019 09:27
Postmottak Bane NOR SF
Uttalelse Hafslund Nett - Intercityprosjektet Hensetting Fredrikstad Sarpsborg Saksnummer 201811026
Uttalelse HN - ref. 201811026.pdf; Kart Kampnes.pdf; Kart Klavestad.pdf;
Kart Valle.pdf; Restriksjoner regionale linjer.pdf

Hei,
Vedlagt følger uttalelse fra Hafslund Nett AS.
Med vennlig hilsen
Hafslund Nett AS
Ronja M. Skaug
rådgiver
Rettigheter
----------------------------------------------------Mobil: 91 73 60 40
Telefon: 22 43 58 00
E-post: ronja.martine.skaug@hafslund.no
Postadresse: Postboks 990 Skøyen, 0247 Oslo
Besøksadresse: Drammensveien 144, 0277 Skøyen
----------------------------------------------------www.hafslundnett.no

Deres dato
2018-11-30

Vår dato
2019-01-30

Deres referanse
201811026

Vår referanse
85517
Vår saksbehandler
RMSKA

Bane NOR v/ Robert Moan
Postboks 4350
2308 Hamar

Kopi til

UTTALELSE TIL FORSLAG TIL PLANPROGRAM OG VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID –
HENSETTING FREDRIKSTAD – SARPSBORG KOMMUNER
Hafslund Nett AS («HN») viser til forslag til planprogram og varsel om oppstart av planarbeid –
hensetting Fredrikstad – Sarpsborg. Høringsfristen er 31. januar 2019 og uttalelsen er dermed innen
fristen.
HN har etter energiloven områdekonsesjon i Sarpsborg kommune og deler av Fredrikstad (gamle
Onsøy kommune) kommune. Dette innebærer at nettselskapet etablerer og drifter strømnettet i
kommunene (høyspent og lavspent fordelingsnett). I tillegg har HN anlegg som er etablert etter
anleggskonsesjon innenfor Fredrikstad og Sarpsborg kommuner.
Planene som er utsendt er grove og det er derfor vanskelig å gi en detaljert tilbakemelding. Dette må
nettselskapet komme tilbake til når planene er blitt mer avklarte. I midlertid er det klart at prosjektet kan
komme i konflikt med flere av nettselskapet sine anlegg, og nettselskapet ser alt nå noen momenter det er
viktig at Bane NOR tar hensyn til i den kommende planprosessen.

1
Anlegg etablert etter anleggskonsesjon (normalt regionalnett)
HN vil gjøre oppmerksom på at det i kommunene er høyspenningsanlegg som er bygget etter
anleggskonsesjon gitt av Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE). Kraftledninger og kabelanlegg
bygget etter anleggskonsesjon er i hovedsak unntatt fra Plan- og bygningsloven, og for disse kan det derfor
ikke vedtas planbestemmelser eller vilkår som del av reguleringsplan for andre tema.

1.1

Eksisterende regionale kraftledninger

HN har regionale kraftledninger innenfor planavgrensningene. Ved bygging i nærheten av luftledninger,
gjøres det oppmerksom på at det ikke nødvendigvis er samsvar mellom hvilken avstand som er nødvendig
for å komme under anbefalt utredningsgrense for magnetfelt og gjeldende byggeforbudsbelte. Det må ikke
gjøres inngripen i terrenget som medfører oppfylling av terrenget som medfører redusert høyde opp til
luftledningsanlegg. Vedlagt følger et restriksjonsskriv for de regionale luftledningene.
Valle
Innenfor avgrensingen for Valle er regionalnett kraftledning Raa – Greåker (47/52 kV).
Byggeforbudsbeltet langs den aktuelle kraftledningen strekker seg fra 16,5-20,5 meter, det vil si 8,25 – 10,25
meter målt horisontalt til hver side fra senter av ledningen. Kraftledningen Raa – Sandem (47/52 kV) ligger på
grensen til planavgrensningen. Byggeforbudsbeltet for den aktuelle kraftledningen er 16,2 meter, dvs. 8,1
meter målt horisontalt til hver side fra senter av ledningen. Vedlagte kart viser luftledningene.
Klavestad
Innenfor avgrensingen ligger regionalnett kraftledningen Hasle – Navestad (47/52 kV). Byggeforbudsbeltet
langs den aktuelle kraftledningen er 40 meter, det vil si 20 meter målt horisontalt til hver side fra senter av
ledningen. Vedlagt kart viser luftledningene.
Kraftledningen Navestad – NSB Sarpsborg (47/52 kV) samt transformatorstasjon NSB Sarpsborg er eid av
Bane NOR SF.
Postadresse
Hafslund Nett AS
Postboks 990, Skøyen
N-0247 OSLO

Hovedkontor
Drammensvn. 144, Skøyen
N-0247 OSLO

Internett
www.hafslundnett.no
firmapost@hafslundnett.no

Telefon
+47 22 43 58 00

Bankkonto
6468.05.20877
Foretaksregisteret
NO 980 489 698 MVA

Kampnes
Innenfor avgrensingen ligger kraftledningen Hasle – Navestad avgreining Kampnes (47/52 kV).
Byggeforbudsbeltet for avgreiningen til Kampenes er 20 meter, det vil si 10 meter målt horisontalt til hver
side fra senter av ledningen. Vedlagt kart viser luftledningene.

1.2 Hensynssone
Dersom endelig planavgrensningen kommer i nærheten av HN sine kraftledninger, ber HN om at traseen
med byggeforbudsbeltet registreres i planen som en hensynssone (faresone) med kode 370 –
høyspenningsanlegg jfr. vedlegg II til kart- og planforskriften.

1.3 For anlegg etablert etter anleggskonsesjon gjelder følgende:
Planlagt ny bebyggelse eller andre tiltak som kommer i konflikt med elektriske anlegg må ta
hensyn til det elektriske anlegget. HN oppstiller en del vilkår for at eventuelle omlegginger av
nevnte kraftledninger skal kunne gjennomføres.
•

Eventuelle nye kabler eller luftledninger som skal erstatte eksisterende anlegg, må minimum
ha overføringskapasitet som tilsvarer den kapasiteten anlegget har i dag.

•

Eventuelle ønsker om omlegging av eksisterende anlegg må meldes inn til oss i god tid før
omleggingen ønskes utført. Omlegging kan være en tidkrevende prosess, og bør tas hensyn
til ved utarbeidelse av eventuelle bestemmelser om særskilt rekkefølge for gjennomføring av
de enkelte tiltakene i planen.

•

Dersom tiltak skal gjøres på den aktuelle luftledning eller kabelanlegg, må det påregnes at det
kan bli nødvendig å stille krav om tider på året som utkobling må være avgrenset til og hvor
lenge anlegget kan være utkoblet. Dette begrunnes med behovet for kontinuerlig forsyning av
strøm til kundene, jfr. også leveringsplikten i energiloven § 3-3.

•

Omlegging av anlegg med spenning høyere enn 24 kV fordrer at vi søker NVE om endringer i
de respektive anleggskonsesjonene for anleggene. Endring i anleggskonsesjon forutsetter
blant annet at det finnes ekstern evne og vilje til full kostnadsdekning, slik at nettkundene
ikke belastes omleggingen. Dette betyr at vi vil kreve full kostnadsdekning for omlegging.
Utfallet av en konsesjonsbehandling kan ikke forskutteres.

1.4 Transformatorstasjoner
Innenfor planavgrensningen til Kampnes ligger Kampnes transformatorstasjon på eiendommen 1050/187.
Innenfor planavgrensningene til Klavestad ligger transformatorstasjon NSB Sarpsborg, som nevnt i punkt 1.1
er denne eid av Bane NOR.
Transformatorstasjonene er selve «maskineriet» i regionalnettet og det er derfor nødvendig med sikker drift
av disse stasjonene for at innbyggerne skal få strøm til enhver tid. Det er viktig at HN til enhver tid har
adkomst til transformatorstasjonene. Komponentene i en transformatorstasjon er ømtålige for rystelser.
Sprengning, pigging m.v i nærheten av transformatorstasjonen krever derfor forsiktighet. Det bes om at det
tas kontakt med HN før evt. slike arbeider påbegynnes for å avklare grenser for rystelser.

2
Anlegg etablert etter områdekonsesjon (normalt distribusjonsnett)
Anlegg som er under 24 kV inngår i distribusjonsnettet for elektrisk energi og er bygget i medhold av
områdekonsesjon. Distribusjonsnettet består av nettstasjoner, høyspenningsluftledninger og
høyspenningskabler. Lavspenningsanlegg (stikkledninger) inngår også i distribusjonsnettet.
Valle
Innenfor planavgrensningen er det ikke HN som drifter og eier distribusjonsnettet. Forhold knyttet til dette må
avklares med Fredrikstad Energi.
Kampnes og Klavenes
Innenfor disse planavgrensningene har HN flere anlegg etablert etter områdekonsesjon. Det må tas høyde
for og hensyn til disse anleggene.

3

Andre forhold

3.1 Vedlagt kart
Nettselskapet har kun vedlagt kart over anlegg etablert etter anleggskonsesjon innenfor
planavgrensningen. For kart over distribusjonsnettet, kan det tas kontakt med Geomatikk.
Vedlagte kart kan brukes under følgende forutsetninger:
- Brukes kun som underlag for forespurt planarbeid
- Bør slettes etter bruk - husk at nettet endrer seg kontinuerlig
- Må ikke oversendes andre uten netteiers samtykke eller offentliggjøres
- Må ikke anses som kabelpåvisning. Forespørsel om kabelpåvisning rettes til Geomatikk, tlf: 09146

3.2 Inntegning på plankart
Nettselskapet gjør oppmerksom på at spenningsnivået for ledningsanleggene ikke må påføres i
planen, herunder plankartet. Kraftledninger skal på kart ha en enhetlig utforming, uavhengig av
spenningsnivå og eventuelle fysiske forskjeller. Parallelle ledninger som går i samme trasé, skal
tegnes som én ledning. Høyspenningskabler under bakken tegnes ikke inn på kartet. Selskapet viser i
denne sammenheng til Forskrift om forebyggende sikkerhet og beredskap i energiforsyningen
(beredskapsforskriften) § 6-2, og NVEs Veiledning til forskrift om forebyggende sikkerhet og
beredskap i energiforsyningen, pkt. 6.2.9.
Vennligst ta kontakt dersom det skulle være spørsmål eller uklarheter.
Alle tekniske spørsmål må rettes til firmapost@hafslundnett.no da disse skal behandles av en annen
avdeling i Hafslund Nett.
Med hilsen
Hafslund Nett AS

Ronja M. Skaug
rådgiver
Rettigheter
Vedlegg:
- Kart Kampnes
- Kart Valle
- Kart Klavenes
- Restriksjoner regionale luftledninger

INFORMASJON
Generelle restriksjoner gjeldende for angitte kraftledning:
47 kV kraftledning Raa-Greåker, Raa-Sandem, Hasle-Navestad og Hasle-Navestad avgreining Kampnes har
klausulerte byggeforbudsbelter som oppgitt i Hafslund Nett sin uttalelse.
1.

Byggeforbudsbeltene gjelder mellom til bebyggelsens nærmeste bygningsdel (terrasse, takutspring, vegg,
sålekant mm.) og det godtas ikke noen form for bygningsmessig aktivitet innenfor dette området uten
godkjennelse fra Hafslund Nett.

2.

Det tillates ikke etablering av veier, vegskilt, gatelys, parkeringsplasser, lagerplasser, m. v. innenfor det
klausulerte byggeforbudsbeltet uten at Hafslund Nett er forelagt planer for dette og søknad er godkjent.

3.

All bruk av kraner og heiseanordninger nærmere kraftledningen enn 30 m, skal i god tid varsles Hafslund Nett,
slik at overvåking kan foretas og eventuelt kraftledningen utkobles. Ved anleggsarbeider pågående over tid
innenfor denne avstand, skal det inngås en anleggsavtale oppsatt av Hafslund Nett som inneholder restriksjoner
for arbeid innenfor denne sektor. Henvendelser rettes til tlf. 815 30 400

4.

Hafslund Nett skal til enhver tid ha adgang til fundamenter, master og liner med nødvendig utstyr for å kunne
utføre drift og vedlikehold.

5.

Det må ikke forekomme gravearbeider nærmere enn 5 m fra master og kabelanlegg uten netteiers godkjennelse.

6.

Det skal være en frisone på minst 3 m mellom mast og parkeringsplass samt skulder for vei og gang- /
sykkelvei. Parkeringsplass og vei skal avgrenses mot mast med «ikke flyttbar» delestein eller autovern.
Etablering av parkeringsplasser innenfor byggeforbudsbeltet skal på forhånd godkjennes av Hafslund Nett.

7.

Det tillates ikke heving av terrenget innenfor byggeforbudsbeltet før det er fremlagt planer for dette og disse er
godkjent av Hafslund Nett.

8.

Innenfor kraftledningens byggeforbudsbelte tillates ikke beplantning med høytvoksende trær som må felles eller
toppes når de vokser opp under ledningene. Det kan imidlertid tillates at det beplantes med lavtvoksende
prydbusker eller dvergfuru som ikke vil skape slike problemer.

9.

Lekeplasser, idrettsplasser eller plasser hvor det periodevis kan oppholde seg mennesker tillates ikke etablert
innenfor kraftledningens klausulerte byggeforbudsbelte.

10. Veier, gangstier, fortau og sykkelstier som krysser eller parallellføres under kraftledningen må ha en høyde
mellom topp veilegeme og nærmeste strømførende line på minst 7,1 meter i ugunstigste tilfelle, det vil si ved
skeiv islast eller + 80º C ledertemperatur. Krav til fri høyde under normale driftsforhold vil være høyere og må
beregnes for det enkelte tilfelle.
11. Signalkabel skal ha direkte avstand til de strømførende linene på minst 6 m i ugunstigste tilfelle.
12. Direkte avstand mellom lampehode for belysningsmaster og nærmeste strømførende line skal etter Hafslund
Nett sitt interne krav være minst 6,1 m og minst 3,1 m vannrett ut til siden for ytterste strømførende line.
Plassering av høye belysningsmaster for idrettsanlegg i nærheten av kraftledninger må avklares i hvert tilfelle.
13. Samtlige kostnader med omlegging av regionale elanlegg i forbindelse med reguleringer og prosjekter må
dekkes av tiltakshaver i sin helhet. PS! Førstegangsoppmøte av Hafslund Nett sin sikkerhetsmann er gratis.
Videre sikkerhetsoppfølging må kjøpes av entreprenør som er godkjent av Hafslund Nett.

Raa - Hasle

Raa - Greåker

Raa

Raa-Sandem

Kartutsnittet er kun til orientering og gjelder kun som underlag for forespurt
jobb/prosjekt. Kartutsnittet skal ikke overleveres til andre uten netteiers samtykke.
Dokumentasjonen må IKKE anses som kabelpåvisning.
Kabelpåvisning må bestilles hos Geomatikk tlf: 09146 før graving påbegynnes.
Det tas forbehold om at alle datasett er presentert på kartutsnittet,
traseers fysiske beliggenhet kan avvike og at det daglig
skjer ajourhold i nettet.
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Hasle - Navestad

Kampenes

Avgreining Kampnes

Kartutsnittet er kun til orientering og gjelder kun som underlag for forespurt
jobb/prosjekt. Kartutsnittet skal ikke overleveres til andre uten netteiers samtykke.
Dokumentasjonen må IKKE anses som kabelpåvisning.
Kabelpåvisning må bestilles hos Geomatikk tlf: 09146 før graving påbegynnes.
Det tas forbehold om at alle datasett er presentert på kartutsnittet,
traseers fysiske beliggenhet kan avvike og at det daglig
skjer ajourhold i nettet.
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Hasle - Navestad

NSB-Sarpsborg

Navestad

Navestad - NSB

Kartutsnittet er kun til orientering og gjelder kun som underlag for forespurt
jobb/prosjekt. Kartutsnittet skal ikke overleveres til andre uten netteiers samtykke.
Dokumentasjonen må IKKE anses som kabelpåvisning.
Kabelpåvisning må bestilles hos Geomatikk tlf: 09146 før graving påbegynnes.
Det tas forbehold om at alle datasett er presentert på kartutsnittet,
traseers fysiske beliggenhet kan avvike og at det daglig
skjer ajourhold i nettet.
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RAMBØLL AS
Bærumsveien 204
1357 BEKKESTUA

Vår ref.: 26551/2019 - 2018/13254
Deres ref.:
Dato: 30.01.2019

Foreløpig svar. Varsel om oppstart av arbeid med kommunedelplan
med konsekvensutredning samt offentlig ettersyn av forslag til
planprogram - InterCity Østfoldbanen - hensetting (togparkering)
Fredrikstad - Sarpsborg
Østfold fylkeskommune viser til varsel om oppstart av arbeid med kommunedelplan med
konsekvensutredning samt offentlig ettersyn av forslag til planprogram – InterCity
Østfoldbanen – hensetting Fredrikstad – Sarpsborg.
Med forbehold om politisk behandling i Fylkesutvalget 13.02.2019 oversender vi vår uttalelse
til varsel om oppstart og offentlig ettersyn av planprogram for kommunedelplan for
hensetting Fredrikstad – Sarpsborg.

Med hilsen

Dokumentet er elektronisk godkjent og signert av
Linda Iren Karlsen Duffy
konstituert fylkesplansjef

Hilde Habberstad
rådgiver
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Møtedato
13.02.2019

Utvalgssaksnr.

Hensetting Fredrikstad og Sarpsborg - Varsel om oppstart
kommunedelplan med konsekvensutredning og offentlig ettersyn av
forslag til planprogram
Vedlegg:
1 Forslag til planprogram til kommunedelplan hensetting Fredrikstad Sarpsborg, sendt på
høring 04.12.2018
2 Forstudie silingsrapport Østfoldbanen Hensetting Fredrikstad Sarpsborg
3 Fredrikstad kommunes høringsuttalelse til rapporten Hensetting Østlandet, vedtatt av
Bystyret i Fredrikstad kommune 03.09.2015
4 Høringsbrev Bane NOR, datert 30.11.2018
5 Sarpsborg kommunes høringsuttalelse til rapporten «Hensetting Østlandet», vedtatt av
Plan- og økonomiutvalget i Sarpsborg kommune 20.08.2015

Fylkesordførerens forslag til vedtak
Fylkesutvalget stiller seg bak saksutredningen til planprogram for kommunedelplan med
konsekvensutredning for hensetting Fredrikstad – Sarpsborg. Innspill og faglige råd
oversendes Bane NOR.

Fylkesordførerens behandling
Ingen endring.
Sarpsborg, 28. januar 2019
Ole Haabeth
fylkesordfører

Fylkesrådmannens forslag til anbefaling
Fylkesutvalget stiller seg bak saksutredningen til planprogram for kommunedelplan med
konsekvensutredning for hensetting Fredrikstad – Sarpsborg. Innspill og faglige råd
oversendes Bane NOR.
Sarpsborg, 25. januar 2019
Anne Skau
fylkesrådmann

Elin Tangen Skeide
kst. fylkesdirektør

Sammendrag
Bane NOR har sendt forslag til planprogram for kommunedelplanen på høring i perioden
04.12.2018 - 31.01.2019. Fredrikstad og Sarpsborg kommuner samt Østfold fylkeskommune
har utarbeidet felles saksfremlegg som har vært til behandling i Bypakke Nedre Glomma, med
følgende møtedatoer: Koordineringsutvalget: 09.01.2019, Rådmannsutvalget 16.01.2019,
Styringsgruppa 29.01.2019.
Intercity-prosjektet skal gi de reisende kortere reisetid og flere avganger på Østfoldbanen. Når
tog ikke er i trafikk, må de parkeres (eller «hensettes»). I Fredrikstad – Sarpsborg er det behov
for hensettingsplasser for 30 enkle togsett. Arealbeslaget er estimert til ca. 100-150 daa.
Behovet for økt hensettingskapasitet i Nedre Glomma kommer i to trinn - først når nytt
dobbeltspor for strekningen Haug – Seut tas i bruk, og videre når nytt dobbeltspor for
strekningen Fredrikstad – Sarpsborg tas i bruk.
Kommunedelplanarbeidet skal avklare plassering av anlegg for hensetting av tog i Fredrikstad
og/eller Sarpsborg (ett eller to anlegg). Nødvendig areal for detaljregulering og utbygging av
disse skal båndlegges. Bane NOR er tiltakshaver og forslagsstiller, mens Fredrikstad og
Sarpsborg kommuner er planmyndighet.
Bane NOR foreslår i planprogrammet at tre alternativer vurderes i det videre planarbeidet:
Valle (Fredrikstad), Kampenes og Klavestad (Sarpsborg).
Rådmannen mener det er viktig å finne en løsning for plassering av hensettingsanlegg i Nedre
Glomma som sikrer et bedre togtilbud til Fredrikstad og Sarpsborg. Det er avgjørende for
regionens utvikling at utbygging av stasjonsområdene og dobbeltspor til Hafslund ikke
forsinkes.
Sarpsborg kommune har tidligere1 uttalt seg kritisk til plassering av et hensettingsanlegg på
Klavestad. På grunn av usikkerheten knyttet til sammenhengene mellom utbygging av
dobbeltspor og hensettingsanlegg, mener imidlertid rådmannen at det er riktig å utrede alle

1

Se vedlegg 4 – Sarpsborg kommunes høringsuttalelse til rapporten «Hensetting Østlandet», august 2015.
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tre alternativer foreslått av Bane NOR. Det er viktig at utbygging av hensettingsanlegg ikke
forsinker dobbeltsporet.
Det er en utfordring ved Kampenes at Østre linje er utstyrt med et annet signalsystem enn
Vestre linje. Rådmannen mener dette problemet alene ikke kan være avgjørende i
avveiningen mellom Kampenes og de andre alternativene.

Bakgrunn for saken
Planlegging av et hensettingsanlegg er en del av InterCity-prosjektet. Satsingen skal gi de
reisende kortere reisetid og flere avganger på Østfoldbanen, samt bidra til by- og
sentrumsutvikling. Når tog ikke er i trafikk, må de parkeres (eller «hensettes» på
jernbanespråket). For å oppnå målsetningene om økt antall avganger og setekapasitet, er det
behov for nye hensettingsplasser i Sarpsborg og/eller Fredrikstad.
I Fredrikstad – Sarpsborg er det behov for hensettingsplasser for 30 enkle togsett. Behovet for
økt hensettingskapasitet i Nedre Glomma kommer i to trinn - først når nytt dobbeltspor for
strekningen Haug – Seut tas i bruk, og videre når nytt dobbeltspor for strekningen Fredrikstad
– Sarpsborg tas i bruk. Behov for hensettingsplasser er knyttet til utbygging av dobbeltspor,
men en økt hensettingskapasitet vil også gi større mulighet til å forbedre togtilbud uavhengig
av utbygging av dobbeltsporet jernbane, ved for eksempel å kjøre doble istedenfor enkle
togsett.
Bane NOR søker fortrinnsvis etter ett samlet anlegg for å dekke hensettingsbehovet for
Fredrikstad og Sarpsborg. Dersom det ikke er mulig å finne et egnet areal for et samlet anlegg,
vil det vært aktuelt å dele på to anlegg. Hensettingsplassene skal benyttes for tog som har
Fredrikstad eller Sarpsborg stasjon som første og/eller siste stopp.
Ved et hensettingsanlegg foregår det lettere vedlikehold av togsettene, som utvendig vask,
renhold, toalett-tømming og vannpåfylling. I tillegg til sporene er det på et hensettingsanlegg
behov for noen mindre bygninger, teknisk utstyr og infrastruktur (se vedlegg 2).
Antall spor og lengde på hensettingsområdet bestemmes av krav til kapasitet og lengde på
togsettene. Det skal vurderes om anlegget kan tilpasses doble eller triple togsett. For doble
togsett er hensettingssporene minimum 260 meter lange og for triple togsett er de 380 meter
lange. Det er anslått at arealbeslaget vil være på 100-150 daa, avhengig av om det bygges ett
eller to anlegg. Et hensettingsanlegg for 30 togsett forventes å utløse behov for ca. 30-60
arbeidsplasser.

Fakta
Formål med kommunedelplanarbeidet og planprosess
Formålet med kommunedelplanarbeidet er å avklare plassering av anlegg for hensetting av
tog i Fredrikstad og/eller Sarpsborg (ett eller to anlegg). Nødvendig areal for detaljregulering
og utbygging av disse skal båndlegges.
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Bane NOR er tiltakshaver og forslagsstiller, mens Fredrikstad og Sarpsborg kommuner er
planmyndighet.
Bane NOR har sendt forslag til planprogram for kommunedelplanen på høring i perioden
04.12.2018 - 31.01.2019 (se vedlegg 1). Fredrikstad og Sarpsborg kommuner samt Østfold
fylkeskommune samler seg om en felles høringsuttalelse, etter vedtak i styringsgruppa i
Bypakke Nedre Glomma 02.11.2018. Høringsuttalelsen behandles i styringsgruppa for
Bypakke Nedre Glomma før den går videre til politisk behandling i kommunene og
fylkeskommunen. Det er avklart at Fredrikstad kommune kan ettersende Bystyrets vedtak
etter 07.02.2018, og at Sarpsborg kommune kan ettersende Formannskapets vedtak etter
14.02.2018.
Planprogrammet avklarer hvordan planarbeidet skal gjennomføres, hvilke alternativer som
skal utredes og hvilke utredninger som må gjøres for å skaffe et godt nok beslutningsgrunnlag
for valg av alternativ. Planprogrammet omtaler også videre planprosess og opplegg for
medvirkning.
Forslagsstiller vurderer at tiltaket vil få vesentlige virkninger for miljø og samfunn og at det
dermed er konsekvensutredningspliktig etter plan- og bygningsloven §4.2.
•
•
•

Bane NOR anslår følgende framdrift for arbeidet med kommunedelplanen:
Fastsettelse av planprogram andre kvartal 2019.
Førstegangsbehandling, høring og offentlig ettersyn av kommunedelplan andre kvartal 2020.
Andregangsbehandling og vedtak av kommunedelplan andre kvartal 2021.
Tre anbefalte alternativer - Valle, Kampenes og Klavestad
Som en innledning i arbeidet med planprogrammet ble det gjennomført en
forstudie/silingsrapport (se vedlegg 3). Det ble identifisert åtte ulike områder som kunne
vurderes for hensettingsanlegg. Videre ble det gjort en enkel teknisk vurdering av
lokalitetene, inkludert plassering av hensettingsspor, tilkoblingsspor og adkomst.
Alternativene ble vurdert opp mot en rekke silingskriterier knyttet til jernbaneteknisk
funksjonalitet, konsekvenser for miljø og samfunn, samt bygge- og driftskostnader. Av de åtte
områdene som ble vurdert i forstudien, legger planprogrammet opp til at tre vurderes videre i
kommunedelplanarbeidet: Valle, Kampenes og Klavestad.
Fem forslag ble ikke anbefalt tatt videre: Lahelle og Kjær i Fredrikstad, samt Greåker,
Flislageret og Skauløkka i Sarpsborg.
Dette kapittelet tar opp noen hovedpunkter om de tre alternativene slik de er beskrevet i
planprogrammet. Rådmannens vurdering av alternativene følger under «Vurdering».
Valle
Planområdet på Valle er ca. 760 daa, og ligger langs dagens jernbanetrasé mellom Råbekken
og Rolvsøysund. Innenfor denne avgrensningen er det hittil vurdert to plasseringer. Alternativ
nord ligger nord for næringsbebyggelsen langs Dikeveien, nordvest for sporet. Alternativ sør
ligger sørøst for sporet, på jordet mellom Valle godsterminal og boligbebyggelsen på Hauge.
Næringsområder langs Dikeveien er også tatt med i planområdet. Det anses ikke som aktuelt
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å rive denne bebyggelsen, men områdene er tatt med for å kunne vurdere adkomst til
anlegget og omlegging av veier og annen infrastruktur i området som helhet. Det samme
gjelder boligområdene som er innenfor planavgrensningen i nord og sør.
Bane NOR trekker fram noen aktuelle problemstillinger ved etablering av hensettingsanlegg
på Valle:
• Dobbeltsportraseen gjennom området er ikke vedtatt og vil kunne påvirke plassering
og utforming av hensettingsanlegget.
• Det er avdekket bløt leire i nærheten av planområdet. Kombinert med nærheten til
eksisterende næringsbygg kan byggetiltak bli utfordrende.
• Planområdet består i stor grad av dyrket mark av høy kvalitet. I fylkesplanen er
imidlertid arealet avsatt til regionalt næringsområde for næringsvirksomhet som
transporterer gods på bane.
• Trasé for tilkomstvei til ny bru over Glomma mellom Omberg og Torp krysser gjennom
planområdet. Her må det sikres god koordinering av planarbeidene.
Kampenes
Planområdet på Kampenes er ca. 1400 daa. Planområdet ligger mellom Nipa i vest og rv. 111 i
øst. Det ligger på begge sider av Østre linje og overlapper delvis med næringsområdet på
Kampenes. Bane Nor viser til to alternativer innenfor planområdet. Alternativet sør ligger øst
for jernbanesporet, inneklemt mellom jernbanesporet og rv. 111. Alternativet nord ligger
nord-vest for jernbanesporet.
Bane NOR nevner to problemstillinger på Kampenes. Den første er at signalsystemet ERTMS
er tatt i bruk på Østre linje. Vestre linje har per i dag ikke dette signalsystemet. I henhold til
Nasjonal Signalplan skal Vestre linje bli utbygd med ERTMS i løpet av 2030. Togene som kjører
på vestre linje må oppgraderes med ERTMS-ombordrustning for å kunne hensettes på
Kampenes.
Den andre problemstillingen er at det ikke er kapasitet til å kjøre tog som har endestasjon i
Fredrikstad til Kampenes for hensetting, så lenge det er enkeltspor på strekningen mellom
Fredrikstad og Sarpsborg. Når dobbeltsporet til Sarpsborg er bygget, vil anlegget tilfredsstille
behovene for hensetting for tog som ender i Fredrikstad og Sarpsborg. Kampenes kan derfor
ikke alene dekke behovet som oppstår når dobbeltspor er ferdig utbygd på strekningen Haug
– Seut.
Klavestad
Planområdet på Klavestad er ca. 1400 daa. Planområdet ligger mellom Klavestad og
Bjørnstad. Området består i hovedsak av dyrket mark og to skogkledde åser. Bane NOR skriver
at beslag av dyrket mark og tilpassing til landskapet vil være viktige problemstillinger i videre
planlegging. Klavestad kan på lik linje med Kampenes ikke tilfredsstille behovet som oppstår
når dobbeltspor er ferdig utbygd på strekningen Haug – Seut, så lenge det er enkeltspor
mellom Fredrikstad og Sarpsborg.

Fylkesrådmannens vurdering
Et bedre togtilbud til Fredrikstad og Sarpsborg
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Rådmannen mener det er avgjørende for regionens utvikling å få på plass et bedre togtilbud
til Fredrikstad og Sarpsborg. Utbygging av stasjonsområdene og dobbeltspor til Hafslund må
ikke forsinkes.
Rådmannen viser til Nedre Glomma sin høringsuttalelse til jernbanesektorens
handlingsplanprogram. Nedre Glomma la der til grunn et utbyggingstempo i tråd med
fremdriften som er vedtatt i gjeldende NTP (2018-2029) for Østfoldbanen. Kommunene
forventet, som et minimum, at strekningene gjennom byene følger den framdriftsplanen
Stortinget la opp til. Hensettingsplasser må som det framgår av planprogrammet på plass for
at målene om bedre togtilbud til Fredrikstad og Sarpsborg skal nås.
Bane NOR har igangsatt en utredning om utbyggingsrekkefølge langs Østfoldbanen. Hensikten
med dette arbeidet er å vurdere om det kan være hensiktsmessig å endre på rekkefølgen for
utbygging av dobbeltspor. Utredningen skal også vurdere om målene om økt togkapasitet kan
nås uten å bygge dobbeltspor langs hele Østfoldbanen. Utredningen skal etter planen være
ferdig i april 2019. Dette arbeidet ser også på sammenhengen mellom utbyggingsrekkefølge
for dobbeltspor og lokalisering av hensettingsanlegg. Konklusjonen kan eksempelvis være at
Bane NOR ikke skal bygge dobbeltspor på hele strekningen mellom Fredrikstad og Sarpsborg
innen 2029, men at kun deler av strekningen er nødvendige for å nå målene om to tog i timen
i grunnrute til Sarpsborg innen 2029. Rådmannen mener at planprogrammet må vise til at
dette utredningsarbeidet pågår.
Rådmannen har forstått det slik at utbyggingsrekkefølge kan påvirke hvor det er behov for å
lokalisere hensettingsplasser. Samtidig vil lokalisering av hensettingsanlegg også kunne ha
betydning for hvilken utbyggingsrekkefølge som kan legges til grunn. Sarpsborg kommune har
tidligere2 uttalt seg kritisk til plassering av et hensettingsanlegg på Klavestad.
På grunn av usikkerheten knyttet til sammenhengene mellom utbygging av dobbeltspor og
hensettingsanlegg, mener rådmannen at det er riktig å utrede alle tre alternativer foreslått av
Bane NOR. Det er viktig at utbygging av hensettingsanlegg ikke forsinker utbygging av
dobbeltsporet til Hafslund og stasjonsområdene i byene.
Gammelt og nytt signalsystem
Østfoldbanens Østre linje er utstyrt med ERTMS, det nye signalsystemet. Vestre linje har per i
dag det gamle signalsystemet. Bane NOR mener at dette muligens kan gjøre at Kampenes ikke
egner seg for plassering av et hensettingsanlegg. Etter Nasjonal signalplan skal vestre linje
være utstyrt med det nye signalsystemet i løpet av 2030. Bane NOR har sagt at så lenge det er
enkeltspor mellom Sarpsborg og Fredrikstad stasjon, kan ikke et hensettingsanlegg i
Sarpsborg tilfredsstille behovene for hensetting for tog som ender i Fredrikstad. Behovet for
et hensettingsanlegg i Sarpsborg oppstår derfor kun når dobbeltsporet er bygd til Sarpsborg,
eller eventuelt om noe av strekningen er bygd slik at flere tog kan kjøre til Sarpsborg. I begge
tilfeller, oppstår behovet i 2029. Det nye signalsystemet skal være på plass i 2030. Selv om
Bane NOR skulle være forsinket med omgjøring til det nye signalsystemet på vestre linje, vil

2

Se vedlegg 4 – Sarpsborg kommunes høringsuttalelse til rapporten «Hensetting Østlandet», august 2015.
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det antakelig kun være et problem for noen få år. Rådmannen mener dette problemet alene
ikke kan være avgjørende i avveiningen mellom Kampenes og Klavestad.
Konkrete merknader til planprogrammet
I tillegg til de generelle vurderingene over har rådmannen noen mer spesifikke merknader til
planprogrammet som vi mener må innarbeides.
Kap. 1.5 Nasjonale og statlige føringer
Det nasjonale målet om reduksjon av støyplager (nedfelt i Nasjonal handlingsplan mot støy)
bør nevnes.
Kap. 1.6 Regionale planer
Det henvises til Fylkesplan for Østfold vedtatt 26.02.2009, og stadfestning av revidert
fylkesplan 20.06.2018. Rett henvisning er vedtak av fylkesplan 21.06.2018.
Andre regionale planer som bør nevnes er: Regional plan for vannforvaltning i Nedre Glomma
2016-2021, Regional plan fysisk aktivitet 2018-2029, Kulturminneplan for østfold 2010-2022,
Fylkesdelplan barn og unge. Rådmannen viser også til Vannforskriften.
Regional plan for klima og energi 2019-20130 er under utarbeiding.
Kap. 1.7.1 Lokale planer i Fredrikstad kommune
Det henvises til "Kommuneplan for Fredrikstad kommune for perioden 2011 – 2023". Det bør
presiseres at dette er arealdelen av kommuneplanen.
Kommuneplanens samfunnsdel, vedtatt 26. april 2018, er ikke nevnt i kapittel 1.7.1. Dette er
den overordnede planen i det kommunale planhierarkiet og bør åpenbart inkluderes her.
Under overskriften "Andre planer med relevans for planarbeidet" er informasjon om
planstatus utdatert for flere av de omtalte planene. Kommunedelplan for naturmangfold ble
vedtatt 18.10.2018. Kommunedelplanene for kultur og for næringsutvikling som er listet opp
er fortsatt gjeldende, men det bør nevnes at de er under rullering. Klima- og energiplan for
Fredrikstad kommune (2013-2017) (under rullering) og trafikksikkerhetsplan 2014-2017 bør
også være med på denne listen.
Kap. 1.7.2 Lokale planer i Sarpsborg kommune
Den nylig vedtatte Handlingsplan mot støy, Fredrikstad og Sarpsborg – 2018-2023, bør
nevnes. Kommunen har en målsetning om å redusere støyplagen med 10 % innen 2020
sammenlignet med 1999. Vurderingen av en eventuell henstillingsplass for tog bør derfor
vurderes nøye med hensyn til økt støypåvirkning på boliger, barnehager og andre følsomme
bruksområder, og bør følge retningslinjen T-1442/2016 «Retningslinje for behandling av støy i
arealplanlegging».
Kap. 1.9.1 Regionale planer
Arbeidet med rullering av regional transportplan pågår ikke lenger. Ny plan ble vedtatt i juni
2018.
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Kap. 1.9.2 Fredrikstad kommune
Forslag til kommunedelplan for ny bru over Glomma i Fredrikstad er ikke lenger på høring.
Planen er vedtatt i styringsgruppa i Bypakke Nedre Glomma og skal vedtas i Bystyret i
Fredrikstad i februar 2019.
Forslag til reguleringsplan for fv. 109 Råbekken - Rolvsøysund skal etter planen på høring i
januar 2019 og Statens vegvesen tar sikte på vedtak av planen høsten 2019.
Kap. 3.1 Valle
Et hensettingsanlegg på Valle vil ligge nær Valle godsterminal. Rådmannen mener eventuelle
synergieffekter av en samlokalisering av hensettingsanlegg og godsterminal bør utredes.
Rådmannen mener generelt at potensialet for overføring av gods fra vei til bane bør utredes
for alle alternativer.
Kap. 3.2 Kampenes
Rådmannen mener planområdet på Kampenes bør ta inn jernbanestrekningen langs østre
linje helt til planområdet for kommunedelplan Intercity. Dette for å kunne vurdere planfrie
krysninger langs østre linje. Et hensettingsanlegg på Kampenes vil generere togtrafikk langs
linjen, og Hafslundskogens tilgjengelighet fra boligområdet på Hafslund må sikres gjennom
dette planarbeidet.
Kap. 3.3 Klavestad
I plan- og økonomiutvalgets behandling av sak 98/15 ble alternativet Klavestad foreslått ikke
videre utredet. Dette ble begrunnet med at Klavestad er en del av et sammenhengende,
verdifullt kulturlandskap, i tillegg til at området ligger innenfor kjerneområde landbruk med
fulldyrket mark av høy verdi. Rådmannen er svært kritisk til en løsning i dagen på Klavestad.
Rådmannen mener at Bane NOR også må utrede en løsning i fjellet som ikke forringer
jordbruksområdene og kulturlandskapet. Et slikt alternativ må innarbeides i planprogrammet.
Rådmannen antar at hensettingsanlegget vil kunne generere noe tung trafikk. Denne trafikken
bør ikke tilknyttes det kommunale veinettet. Rådmannen foreslår at planområdet på
Klavestad utvides noe for å sikre tilknytning til Haugeveien.
Kap. 4.1 og 4.2 Metode og referansealternativ
Hvis det vurderes flere alternativer innenfor et planområde, må det gjennomføres en
konsekvensutredning av hvert alternativ hvert for seg. Dette for å kunne veie de forskjellige
alternativene opp mot hverandre.
For å kunne vurdere effekten av et tiltak må det vanligvis sammenlignes med situasjonen som
oppstår hvis tiltaket ikke gjennomføres. Denne situasjonen kalles «referansealternativet» eller
«0-alternativet». For de ikke prissatte konsekvensene skriver Bane NOR at dette innebærer at
hvert alternativ sammenlignes med den arealbruken som vil være i området hvis en ikke
bygger hensettingsanlegget. For arealene som er satt av til nærings- eller boligbebyggelse i
reguleringsplan, kommuneplan eller fylkesplanen, forutsetter rådmannen at 0-alternativet er
en situasjon hvor området bygges med nærings- eller boligbebyggelse.
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Kap. 4.3.2 Støy
Dersom valgt alternativ medfører økt trafikk på jernbanen til hensettingsanlegget, må også
støy forbundet med denne trafikkøkningen beregnes. Influensområdet for temaet støy på
Kampenes-alternativet må omfatte boligområdene på Hafslund.
Kap. 4.4 Ikke-prissatte konsekvenser
I tillegg til påvirkningen av tiltaket på ikke-prissatte konsekvenser isolert sett, må også
nåværende og sannsynlig framtidig samlet belastning utredes (jf. prinsippet i
naturmangfoldloven § 10, som gjelder direkte for naturmangfold i kap 4.4.3).
Kap. 4.4.1 Landskapsbilde
Rådmannen mener beskrivelsen for Kampenes i større grad bør skille mellom de to ulike
alternativene, vest eller øst for jernbanelinja. Det samme gjelder alternativene nord og sør for
jernbanetraseen på Valle.
Kap. 4.4.2 Friluftsliv/by- og bygdeliv
Det står at bebyggelse som blir berørt av hensettingsanlegget skal kartlegges. Rådmannen
mener det må tydeliggjøres i planprogrammet at bebyggelse i konsekvensutredningen må
deles i antall boenheter som blir berørt, og antall andre berørte bygg.
Planprogrammet trekker fram hensettingsanleggets barrierevirkning mellom turområdene i
Fredrikstadmarka og langs Glommastien som en problemstilling som må utredes. Her mener
rådmannen at det også bør nevnes at mange skoleelever krysser planområdet på vei fra
boligområdene Hauge, Omberg og Nes til Hauge barneskole og Haugeåsen ungdomsskole.
Kap. 4.4.3 Naturmangfold
Kartlegging av viktige viltområder i Sarpsborg fra 1994 bør skrives under «Kunnskapsgrunnlag
og veiledere».
På Kampenes er det myr, som anses som en viktig naturtype.
På Valle er det, i tillegg til rødlisteartene nevnt i planprogrammet, funnet nikkebrønsle (2007)
og muserumpe (2012) i grøfta/bekken langs Dikeveien. I forbindelse med en grøfterenskning i
juni 2018, undersøkte naturforvalterne i Fredrikstad kommune disse lokalitetene, men
plantene ble ikke gjenfunnet.
Kap. 4.4.4 Kulturarv
Alternativet Kampenes fremstår som det alternativet som i utgangspunktet i minst grad påvirker
kjente kulturminneverninteresser. Av de tre oversendte planområdene er Valle og Klavestad de to som
i utgangspunktet er i størst konflikt med kulturminneverninteressene. Det er registrert et betydelig
antall fredete kulturminner innenfor Valle, flere av disse er helleristninger som det ikke er mulig å
undersøke videre med en arkeologisk utgraving dersom det skulle bli aktuelt. Alternativet Klavestad
ligger i konflikt med nasjonale og regionale landskapsområder som vil bli påvirket. Det bør i det videre
planarbeidet arbeides med å dempe konflikten i disse to områdene i første rekke gjennom et grundig
utredet tema på den ikke prissatte konsekvensen Kulturarv (kulturminner, kulturmiljøer,
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kulturhistoriske landskap). I alle de tre alternativene må en påregne arkeologiske registreringer for å
avklare forholdet til ikke tidligere kjente fredete kulturminner.

Kap. 4.4.5 Naturressurser
Nedbygging av matjord er en nasjonal utfordring, og det er et nasjonalt mål at omdisponering
av dyrket jord skal være under 4000 daa per år. Ved valg av område må man søke å finne en
løsning som gir minst mulig tap av dyrket mark. Dersom dyrket mark tas ut av produksjon, skal
det redegjøres for muligheten for nydyrking eller flytting av jord til erstatning for tapt
produktiv jord. Rådmannen viser til vedtak i fylkesutvalget (23.11.2017) om jordflytting i
samferdselsprosjekter.
Planområdet på Klavestad berører et stort, sammenhengende område med dyrka mark av
svært høy kvalitet, og må arronderings, jord- og klimamessig kunne betegnes som blant de
beste arealene i Norge.
Under antatte problemstillinger beskrives jordsmonnressursen på Valle og Klavestad allerede
med forskjellig vekting. Rådmannen mener disse i utgangspunktet bør betraktes som relativt
likeverdige i planprogrammet, inntil fullstendig utredning er gjennomført.
Det inngår dyrka mark i planområdet på Kampenes. Hovedparten ligger øst for jernbanelinja
og er allerede regulert som framtidig boligområde (reguleringsplan for Kroken). Både omfang,
arrondering, og jordkvalitet tilsier at dette arealet har lavere verdi enn den dyrka marka
innenfor alternativene på Valle og Klavestad.
Selv om skogen som produksjonsressurs i tråd med kategoriseringen i H-V712 regnes som
prissatt ressurs, bør klimaeffekten av tapt skogareal vurderes som en ikke-prissatt
naturressurs. Generelt bør også klimaeffekter forbundet med valg av areal og gjennomføring
av utbygging tas med og redegjøres for. Dette er klimaeffekter som er separate fra at
jernbanedrift som transportmetode er et klimagunstig tiltak.
Overvannsproblematikk knyttet til både mengde og kvalitet, både til anleggsfase og driftsfase,
må utredes godt.
Det er ikke registrert områder med forurenset grunn innenfor, eller i umiddelbar nærhet til
planområdet på Kampenes.
Kap. 4.8 Bygge og anleggsperioden
Rådmannen mener at klimaeffekter knyttet til anleggsperioden bør beskrives. Det bør
samtidig gjøres en sammenligning med et fossilfritt alternativ ("fossilfri anleggsplass").
Kap. 5.2 Prosess for medvirkning
Rådmannen ber om at konsekvensutredningen sendes til planmyndighet for kvalitetssikring
før ferdigstillelse. Det bør legges opp til at politiske organer blir orientert om
konsekvensutredningen før forslag til kommunedelplan behandles.
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ettersyn

- hensetting

kommuner

-varsel om oppstart

av forslag til planprogram

kommunedelplan

Fredrikstad-Sarpsborg.
-

med konsekvensutredning

Vi viser til brev av 28.11.18 med forslag til planprogram og varsel om oppstart av arbeidet
kommunedelplan
med konsekvensutredning
for hensettingsanlegg
Fredrikstad-Sarpsborg.

Det fremgår av varselet at formålet med kommuneplanarbeidet

med

er å avsette et område for

lokalisering av nytt hensettingsanlegg
i Fredrikstad-Sarpsborg-området
med kapasitet for inntil 30
togsett å 110 m lengde, med nødvendig "støtteareal" og funksjonell avgreningsløsning til/fra
hensettingsanlegget.

Hensettingskapasiteten

anlegg, ett i tilknytting
Hensettingskapasiteten

kan enten bygges som ett anlegg, eller fordelt på to

til Fredrikstad stasjon, og ett i tilknytting til Sarpsborg stasjon.
er nødvendig for å realisere det fremtidige planlagte rutetilbudet

på

Østfoldbanen.
På anlegget er det i tillegg til sporene aktuelt å legge til rette for utvendig vask av tog
uten vaskehall, glykolpåføring for avising, sanitærtømming,
vannpåfylling, servicebygg, teknisk bygg,
parkering

og biladkomst.

Av de 8 alternative

lokalitetene

kommunedelplanarbeidet:
kommune.

som ble undersøkt

Valle i Fredrikstad

De tre alternativene

i forstudien,

kommune

er tre anbefalt tatt med videre inn i

og Kampenes og Klavestad i Sarpsborg

skal konsekvensutredes.

l kommuneplanarbeidet

skal det anbefales

enten ett hensettingsanlegg for Fredrikstad-Sarpsborg
eller ett anlegg for Fredrikstad og ett anlegg
for Sarpsborg. Bane NOR vil anbefale alternativ på bakgrunn av de gjennomførte
utredningene og

vurdering av måloppnåelse.
Fylkesmannen

er fagmyndighet

innen landbruk,

at barn og unges interesser blir ivaretatt

miljøvern,

i planleggingen.

helse og samfunnssikkerhet,
Fylkesmannen

og skal se til

skal arbeide for at

Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer innen våre ansvarsområder blir fulgt opp i
kommunale

planer. Fylkesmannens

hovedfokus

i høringsprosessen

er å ivareta nasjonale og

vesentlige regionale interesser i planleggingen. Kommunen har ansvaret for at plan- og
bygningslovens formelle krav til innhold og planprosess oppfylles i planarbeidet.
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lnnspill
Planprogrammet
beskriver metodikk og en rekke relevante utredningstemaer
for
konsekvensutredningene.
Støy er med som en prissatt konsekvens, mens landskapsbilde,
by- og bygdeliv, naturmangfold,
og regionale virkninger,

kulturarv

risiko og sårbarhet

og naturressurser

og teknisk funksjonalitet

anleggsperioden
merker vi oss spesielt miljøvennlig
masser og lokalisering av massedeponi som viktig.
Støy- og lysforurensning
Av hensyn til folkehelsen
støy- og Iysforurensning.

er ikke-prissatte

håndtering

konsekvenser.

friluftsliv/
Lokale

skal utredes. For bygge- og

og lagring av rene og forurensede

i nærområdene er det viktig med en føre-var-holdning
når det gjelder både
Vi forutsetter at støy utredes for anleggsfasen og driftsfasen. Dersom det

viser seg at det er behov for awik fra retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T1442/2016 med veileder MA-128) forutsetter vi at det planlegges med tilstrekkelig avbøtende tiltak.
Lysforurensningen
fra hensettingsanlegget
er et tema som bør utredes med tanke på bl.a.
begrensning

av Iysbruk, type lys og avbøtende

Naturmangfold
Alle planområdene
framheve

vil måtte håndtere

behovet for registrering

tiltak.

vann som drenerer til bekker, vassdrag og sjø. Vi vil særlig

av vannkvalitet/vanntilstand

(jf. vanndirektivet),

kantvegetasjon

og

gårdsdammer. Det er viktig å utrede avrenning/utspyling
av slam og partikler i anleggsfasen og
gjennomføre tiltak for å begrense tilførselen. Tiltakene kan kreve utslippstillatelse
etter
forurensningsloven.
Dette må avklares med Fylkesmannen. Vi forutsetter at Bane NOR legger
tidligere erfaringer til grunn når anleggsarbeid krysser bekker. Det må gjennomføres naturfaglige
feltregistreringer
av kantvegetasjonen langs elver og bekker i planområdet. Primært ønsker vi at
vegetasjonsbeltene

forblir intakte framfor

Naturressurser
Den dyrka jorda i planområdene

senere restaurering.

er av svært god kvalitet, ogjordkvaliteten

sammen med det gode

klimaet gjør at arealene er blant landets mest verdifulle for matproduksjon.
Dette forplikter
planmyndighet og tiltakshavere til å ha jordvern og direkte og indirekte konsekvenser for dyrka mark

høyt på agendaen gjennom hele planprosessen. Det nasjonalejordvernmålet
er helt nødvendig å bygge ned dyrka jord må det prioriteres

må tilsi at dersom det

høyt å minimere forbruket

av matjord.

Det er særlig viktig å ha fokus på avbøtende og kompenserende tiltak når det gjelder nedbygging
matjord. I anleggsfasen er det viktig at matjord som skal føres tilbake til jordbruksproduksjon
og lagres slik at tilbakeføring til dyrka mark kan utføres på en optimal måte. Anleggsarbeidet

av

flyttes
må

utføres og riggplasser plasseres slik at det blir minst mulig trykkskader på arealer som senere skal
dyrkes. Vi forutsetter at Bane NOR knytter til seg NlBlOs kompetanse på området. Eventuelle
jordvanningsan/egg
dyrkingsforholdene

og drenering som blir berørt i anleggsperioden
beholdes etter anlegg av ny trase.

må erstattes slik at de gode

Ved anleggsarbeid på dyrka mark er det viktig at Bane NOR rådfører seg med Mattilsynet for å unngå
spredning av plantesykdommer og uønskede/fremmede arter ved masseforflytning
og bruk av maskiner
i anleggsperioden.
Området bør undersøkes for fremmede skadelige arter, for å bekjempe og/eller
hindre spredning av disse. Det bør også etableres kontrollrutiner
ved innkjøring av masser til
planområdet.

Før flytting av masser som kan inneholde

fremmede

organismer,

skal den ansvarlige, i

rimelig utstrekning, undersøke om massene inneholder fremmede organismer som kan medføre
risiko for uheldige følger for det biologiske

mangfold.

Vi viser forøvrig til forskrift

om fremmede

arter

%
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§ 24 punkt 4. Vi anbefaler Statens vegvesens rapport om fremmede
Forsvarsbyggs Håndbok i økologisk restaurering.

skadelige arter (nr. 387/2016) og

Deponering av overskuddsmasser
Vi forutsetter at Bane NOR utarbeider massebalanseplan og plan for mellomlagring og deponering
av masser parallelt med reguleringsplanarbeidet
slik at dette er avklart i god tid før oppdrag settes
ut til entreprenører
kommunedelplanen.

og anleggsarbeidene
starter. Dette bør legges inn som føring i
Det er viktig at de minst konfliktfylte deponeringsstedene
tas i bruk og fylles

opp før eventuelt mer konfliktfylte deponeringsplasser
brukes til gjenvinning fremfor å legges i deponi.
Framtidig utbyggingspress og arrondering
Framtidig utbyggingspress og arrondering

tas i bruk. Overskuddsmasser

avjordbruksarealene,

bør også vurderes

bør, om mulig,

i

konsekvensutredningen.

For øvrig har vi ikke merknader

til temavalg

og opplegg for konsekvensutredningen

slik den er

beskrevet i programmet.
Vi ser positivt på at regionalt planmøte blir orientert om resultatet av konsekvensutredningen
Bane NOR tar stilling til hvilket av alternativene det skal utarbeides kommunedelplan
for.
Vi vil komme tilbake til saken når planen foreligger
og regionale hensynene er fulgt opp.

til offentlig

ettersyn,

og vurdere

Med hilsen

Kjersti Stenrød
Eli Kristin

Nordsiden

(e.f.)

seniorrådgiver

seksjonssjef
Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:
Østfold fylkeskommune
Statens vegvesen Region Øst

Postboks 220

1702

SARPSBORG

Postboks 1010 Nordre
Ål

2605

LILLEHAMMER

før

om de nasjonale

From:
Sent:
To:
Subject:

Attachments:

noreply.saksbehandling@vegvesen.no
31. januar 2019 16:12
Postmottak Bane NOR SF
Dokument 18/263679-4 Uttalelse - Intercity-prosjektet høringsuttalelse til planprogram - Hensetting Fredrikstad Sarpsborg sendt fra Statens vegvesen
18_263679-4Uttalelse - Intercity-prosjektet - høringsuttalelse til
planprogram - Hensetting Fredrikstad - Sarpsborg .pdf

Til Bane Nor v/Robert Moan
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Uttalelse - Intercity-prosjektet - høringsuttalelse til planprogram Hensetting Fredrikstad - Sarpsborg
Vi viser til deres brev med varsel om oppstart av arbeid med kommunedelplan med
konsekvensutredning og om offentlig ettersyn av forslag til planprogram. Deres brev er
datert 30.11.2018 og frist for eventuelle uttalelser er satt til 31.1.2019.
Bakgrunn
Ifølge planprogrammet er formålet med kommuneplanarbeidet er å avklare plassering av ett
eller to hensettingsanlegg for tog og båndlegge nødvendig areal. Hensettingsanlegg skal
brukes til å parkere tog når de ikke er i trafikk. I Fredrikstad– Sarpsborgområdet planlegges
plass til å parkere til sammen 30 togsett. Anleggene vil kreve 100 – 150 daa. På anleggene
er det behov for noen mindre bygninger for personal og service. Anlegget må også ha
vegadkomst. Arbeidet baseres på to overordnede planer – en mulighetsstudie fra 2011 og en
konseptvalgutredning fra 2012. I et forstudie/silingsrapport ble det vurdert 10 ulike
lokaliteter. I planprogrammet presenteres nå 3 lokaliteter som fra forstudien er anbefalt å
utrede videre i et arbeidet med kommunedelplan.
Statens vegvesen ga uttalelse også til planprogrammet for arbeidet med hensetting Moss, i
brev datert 14.10.2018.
Statens vegvesens rolle
Statens vegvesen er vegadministrasjon for staten på riksveger og for fylkeskommunen på
fylkesveger. Det betyr at vi har ansvar for å planlegge, utvikle, forvalte, drifte og
vedlikeholde vegene på en best mulig måte for brukerne og for samfunnet for øvrig.
Samtidig er vi et fagorgan med et sektoransvar på vegne av Samferdselsdepartementet.
Gjennom sektoransvaret skal vi bidra til oppfølging av statlig politikk på det offentlige
vegnettet innen blant annet trafikksikkerhet, samordnet bolig-, areal og
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transportplanlegging, kollektivtransport, gange, sykkel og universell utforming. Vi skal også
bidra for å redusere miljøbelastningen fra vegtrafikk.
I denne saken uttaler vi oss både som vegadministrasjon for fylkeskommunen og som
fagorgan med sektoransvar.
Uttalelse

Planprogrammet
I planprogrammet beskrives hensikten med å lage et planprogram. Det redegjøres godt for
formålet med planarbeidet, prosess og utredningstemaer.

Koordinering i området ved Valle
Dere er selv inne på at det planlegges ny infrastruktur ved Valle og at grensesnitt,
koordinering og optimalisering av planarbeid er viktig. Vi legger til grunn at det også senere
blir behov og muligheter til å gi mer spesifikke uttalelser og at vi får bidra i vurderinger til
løsninger som angår fylkesvegnettet. Det gjelder både vårt arbeid med fylkesveg 109 og
kommende arbeid med reguleringsplan for ny bro over Glomma.
Ifølge planprogrammet er det vurdert to ulike plasseringer innenfor planområdet ved Valle.
En plassering nord for næringsbebyggelsen langs Dikeveien, nordvest for hovedsporet og en
plassering sørøst for hovedsporet, sør for Valle godsterminal og nord for boligene ved
Hauge.
Vi er i ferd med å ferdigstille forslag til reguleringsplan for fylkesveg 109 for strekningen
Råbekken – Rolvsøysund. Planforslaget blir lagt ut til offentlig ettersyn og sendt på høring i
midten av februar 2019.
Plassering av hensettingsspor nord for næringsbebyggelsen i Dikeveien er i strid med forslag
til reguleringsplan for fylkesveg 109 hvis deres tiltak kommer før eller samtidig som
anleggsperioden for fylkesvei 109.
Langs Dikeveien er det oppført nytt bygg og bygg er under oppføring, som ikke framgår av
kartet med planavgrensning, på side 16 i planprogrammet. Statens vegvesen planlegger
anlegg- og riggområde øst for Dikeveien og har inngått avtale med grunneier. Kartutsnitt
nedenfor viser foreløpig forslag til reguleringsplankart for fylkesveg 109, i området med
anlegg- og riggområde. Vi har ikke funnet andre tilgjengelige egnede riggområder på
strekningen for utbyggingen av fylkesveg 109.
Innenfor planområdet for hensetting ved Valle, planlegger Statens vegvesen å etablere en
åpen overvannsgrøft, som framgår i kartutsnittene nedenfor. Den åpne overvannsgrøften
skal etableres syd for Valle godsterminal. Bane NOR må ta hensyn til denne i det videre
arbeidet med hensettingsspor i området.
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Kartutsnitt fra foreløpig forslag til reguleringsplankart for fylkesveg 109

Kartutsnitt 1: Utsnittet av foreløpig forslag til plankart for fylkesveg 109 viser anlegg- og riggområde og åpen
overvannsgrøft. Den åpne overvannsgrøften fortsetter østover forbi Valle godsterminal.

Kartutsnitt 2: Utsnittet av foreløpig forslag til plankart for fylkesveg 109 viser åpen overvannsgrøft syd for Valle
godsterminal.
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Trafikk og massetransport
Trafikk er ikke et tema i planprogrammet. Hensettingsanlegget vil ikke medføre store
endringer i trafikken. Vi mener likevel det bør utføres en enkel trafikkanalyse som illustrerer
dagens situasjon og hvilken endring i trafikktall som følger av tiltaket. Når det blir klart
hvordan adkomst til anlegget blir, bør det gis en omtale av trafikkavviklingen i kryss og
hvordan trafikken forventes å fordele seg på overordnet vegnett.
Dere beskriver i planprogrammet at behov for massetransport og anleggstrafikk skal
vurderes på et overordnet nivå, blant annet for å oppnå kortest mulig transportavstand og av
hensyn til påvirkning av miljøet og trafikale forhold. Det ser vi positivt på. Vi mener
Bane NOR selv må utrede konsekvenser av massetransport på offentlige veganlegg. Det kan
bli nødvendig å gjennomføre trafikkfaglige utredninger av konsekvenser på offentlige
veganlegg som følge av massetransport, herunder konsekvenser for framkommelighet for
øvrig transport på vegnettet. Utredning av massetransport bør inkludere redegjørelse av
standard på vegnett som må tas i bruk og eventuelle nødvendige tiltak som må gjøres for å
ivareta trafikksikker transport. Det bør tidlig vurderes hvor det blir aktuelt å plassere
overskuddsmasser fra arbeidet med hensetting i Fredrikstad og Sarpsborg, slik at en så tidlig
som mulig kan få et godt grunnlag til å utrede konsekvenser for offentlig vegnett.

Sykkel og gange
Det er en overordnet nasjonal strategi om å øke andelen gående og syklende. Tilrettelegging
for sykkel- og gangeadkomst bør være et viktig tema i planarbeidet. Det er viktig å legge til
rette for løsninger som kan bidra til at det blir attraktivt for folk å velge sykkel og gange som
transportmiddel. Arealplaner med planbestemmelser er et godt virkemiddel for dette. For
eksempel bør en vurdere om gående og syklende bør ha egen adkomst til
hensettingsanlegget (snarveg) dersom kjøreadkomsten kan oppleves som unødvendig
omveg. Snarvegene bidrar til effektive og raskest mulige gangforbindelser.

Trafikksikkerhet i anleggsperioden
Vi legger til grunn at Bane NOR er opptatt av å tilrettelegge for en trafikksikker
anleggsperiode. I planprogrammet står det at rigg-, anleggsområder og anleggsveger skal
utredes. Det er viktig at det tilrettelegges for gående og syklende i anleggsområder der det
er behov for det. Særlig i punkt der anleggstrafikk skal krysse fortau/ gang- og sykkelveger
må det sikres god sikt for førere av anleggsmaskiner til myke trafikanter. Det må utredes om
anleggsarbeidet kan påvirke framkommelighet på det offentlige vegnettet og hvilke
avbøtende tiltak som kan bli nødvendig for å ivareta det. Vi legger til grunn at slik utredning
er inkludert i temaet Midlertidig omlegging av eksisterende infrastruktur, som nevnes i
planprogrammet.

Universell utforming
Universell utforming er nedfelt i formålsparagrafen i plan- og bygningsloven. I § 1-1 heter
det at prinsippet om universell utforming skal ligge til grunn for planlegging og kravene til
det enkelte byggetiltak. Dette betyr at likeverdige muligheter til samfunnsdeltakelse skal
fremmes gjennom plan- og bygningslovens system og bestemmelser. Universell utforming
er en samfunnskvalitet med særlig betydning for personer med funksjonsnedsettelse, jf.

5

regjeringens handlingsplan for universell utforming 2015-2019. Planarbeidet må derfor
redegjøre for universell utforming og vise hvordan det ivaretas, for eksempel skal
transportsystemet være universelt utformet.

Støy
Vi forutsetter at Klima- og miljødepartementets retningslinje for behandling av støy (T1442/2016, tabell 3) i arealplanlegging legges til grunn for planarbeidet og at dette sikres
gjennom planbestemmelsene. Som et minimum bør planbestemmelsene stille krav om at
grenseverdiene gitt i tabell 3 i T-1442/2016 gjøres gjeldende for planen. Støy må utredes
tidlig i planprosessen for å få oversikt over støyutfordringene. Nødvendige avbøtende tiltak
innarbeides i plan og bestemmelser, jamfør retningslinjen. Eventuelle samspilleffekter
mellom støy- og luftforurensning øker plagen/helserisikoen, og de to veilederne bør derfor
ses i sammenheng. Muligens bør det også vurderes om enkelte områder kan være utsatt for
støybelastning fra flere kilder og at slik støybelastning må utredes samlet.
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behandlingen av fremdriftsplan i styringsgruppe for Bypakken Nedre Glomma 2. november
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Kommunedelplan for hensetting av tog i Sarpsborg-Fredrikstad høringsuttalelse til planprogram
Saksgang
1 Formannskapet 2015 - 2019

Møtedato
14.02.2019

Saknr
13/19

Behandling i Formannskapet 14.02.2019:
Ordføreren informerte om at det i saken skulle vært brukt mal for saksordførersak, med
«Kommunedirektørens anbefaling» og ikke med «Kommunedirektørens innstilling».
Saksordfører Stig A. Hansen (AP) orienterte om saken.
Følgende hadde ordet ved behandlingen av saken:
Harald Rønneberg (H), Stein Erik Westlie (FRP), Stig Hansen (AP), Annar Hasle (KRF)
Saksordføreren fremmet følgende innstilling:
Saksframlegget oversendes som felles høringsuttalelse fra Sarpsborg kommune, Fredrikstad
kommune og Østfold fylkeskomme til planprogram for kommunedelplan med
konsekvensutredning for hensetting Fredrikstad – Sarpsborg.
Votering
Saksordførerens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets vedtak
Saksframlegget oversendes som felles høringsuttalelse fra Sarpsborg kommune, Fredrikstad
kommune og Østfold fylkeskomme til planprogram for kommunedelplan med
konsekvensutredning for hensetting Fredrikstad – Sarpsborg.
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Kommunedelplan for hensetting av tog i Sarpsborg-Fredrikstad høringsuttalelse til planprogram
Innstillingssak.
Medsaksbehandlere: Emilie Cosson-Eide

Kommunedirektørens innstilling:
Saksframlegget oversendes som felles høringsuttalelse fra Sarpsborg kommune, Fredrikstad
kommune og Østfold fylkeskomme til planprogram for kommunedelplan med
konsekvensutredning for hensetting Fredrikstad – Sarpsborg.
Vedlegg:
1. Høringsbrev fra Bane NOR
2. Forslag til planprogram
3. Forstudie/Silingsrapport
4. Sak 98/15 Høring – Hensetting av tog på Østlandet
Sammendrag:
Intercity-prosjektet skal gi de reisende kortere reisetid og flere avganger på Østfoldbanen.
Når tog ikke er i trafikk, må de parkeres (eller «hensettes»). I Fredrikstad – Sarpsborg er det
behov for hensettingsplasser for 30 enkle togsett. Arealbeslaget er estimert til ca. 100-150
daa.
Behovet for økt hensettingskapasitet i Nedre Glomma kommer i to trinn - først når nytt
dobbeltspor for strekningen Haug – Seut tas i bruk, og videre når nytt dobbeltspor for
strekningen Fredrikstad – Sarpsborg tas i bruk.
Kommunedelplanarbeidet skal avklare plassering av anlegg for hensetting av tog i
Fredrikstad og/eller Sarpsborg (ett eller to anlegg). Nødvendig areal for detaljregulering og
utbygging av disse skal båndlegges. Bane NOR er tiltakshaver og forslagsstiller, mens
Fredrikstad og Sarpsborg kommuner er planmyndighet.
Bane NOR har sendt forslag til planprogram for kommunedelplanen på høring i perioden
04.12.2018 - 31.01.2019. Fredrikstad og Sarpsborg kommuner samt Østfold fylkeskommune
samler seg om en felles høringsuttalelse til planprogrammet.
Bane NOR foreslår i planprogrammet at tre alternativer vurderes i det videre planarbeidet:
Valle (Fredrikstad), Kampenes og Klavestad (Sarpsborg).
Rådmannen mener det er viktig å finne en løsning for plassering av hensettingsanlegg i
Nedre Glomma som sikrer et bedre togtilbud til Fredrikstad og Sarpsborg. Det er avgjørende
for regionens utvikling at utbygging av stasjonsområdene og dobbeltspor til Hafslund ikke
forsinkes.
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Sarpsborg kommune har tidligere1 uttalt seg kritisk til plassering av et hensettingsanlegg på
Klavestad. På grunn av usikkerheten knyttet til sammenhengene mellom utbygging av
dobbeltspor og hensettingsanlegg, mener imidlertid rådmannen at det er riktig å utrede alle
tre alternativer foreslått av Bane NOR. Det er viktig at utbygging av hensettingsanlegg ikke
forsinker dobbeltsporet.
Det er en utfordring ved Kampenes at Østre linje er utstyrt med et annet signalsystem enn
Vestre linje. Rådmannen mener dette problemet alene ikke kan være avgjørende i
avveiningen mellom Kampenes og de andre alternativene.
Utredning:
Dette er et felles saksframlegg for Fredrikstad og Sarpsborg kommuner samt Østfold
fylkeskommune.
Bakgrunn og mål
Planlegging av et hensettingsanlegg er en del av InterCity-prosjektet. Satsingen skal gi de
reisende kortere reisetid og flere avganger på Østfoldbanen, samt bidra til by- og
sentrumsutvikling. Når tog ikke er i trafikk, må de parkeres (eller «hensettes» på
jernbanespråket). For å oppnå målsetningene om økt antall avganger og setekapasitet, er
det behov for nye hensettingsplasser i Sarpsborg og/eller Fredrikstad.
I Fredrikstad – Sarpsborg er det behov for hensettingsplasser for 30 enkle togsett. Behovet
for økt hensettingskapasitet i Nedre Glomma kommer i to trinn - først når nytt dobbeltspor for
strekningen Haug – Seut tas i bruk, og videre når nytt dobbeltspor for strekningen
Fredrikstad – Sarpsborg tas i bruk. Behov for hensettingsplasser er knyttet til utbygging av
dobbeltspor, men en økt hensettingskapasitet vil også gi større mulighet til å forbedre
togtilbud uavhengig av utbygging av dobbeltsporet jernbane, ved for eksempel å kjøre doble
istedenfor enkle togsett.
Bane NOR søker fortrinnsvis etter ett samlet anlegg for å dekke hensettingsbehovet for
Fredrikstad og Sarpsborg. Dersom det ikke er mulig å finne et egnet areal for et samlet
anlegg, vil det vært aktuelt å dele på to anlegg. Hensettingsplassene skal benyttes for tog
som har Fredrikstad eller Sarpsborg stasjon som første og/eller siste stopp.
Ved et hensettingsanlegg foregår det lettere vedlikehold av togsettene, som utvendig vask,
renhold, toalett-tømming og vannpåfylling. I tillegg til sporene er det på et hensettingsanlegg
behov for noen mindre bygninger, teknisk utstyr og infrastruktur (se vedlegg 2).
Antall spor og lengde på hensettingsområdet bestemmes av krav til kapasitet og lengde på
togsettene. Det skal vurderes om anlegget kan tilpasses doble eller triple togsett. For doble
togsett er hensettingssporene minimum 260 meter lange og for triple togsett er de 380 meter
lange. Det er anslått at arealbeslaget vil være på 100-150 daa, avhengig av om det bygges
ett eller to anlegg. Et hensettingsanlegg for 30 togsett forventes å utløse behov for ca. 30-60
arbeidsplasser.

Se vedlegg 4 – Sarpsborg kommune høringsuttalelse til rapporten «Hensetting Østlandet», august
2015.
1
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Formål med kommunedelplanarbeidet og planprosess
Formålet med kommunedelplanarbeidet er å avklare plassering av anlegg for hensetting av
tog i Fredrikstad og/eller Sarpsborg (ett eller to anlegg). Nødvendig areal for detaljregulering
og utbygging av disse skal båndlegges. Bane NOR er tiltakshaver og forslagsstiller, mens
Fredrikstad og Sarpsborg kommuner er planmyndighet.
Bane NOR har sendt forslag til planprogram for kommunedelplanen på høring i perioden
04.12.2018 - 31.01.2019 (se vedlegg 1). Fredrikstad og Sarpsborg kommuner samt Østfold
fylkeskommune samler seg om en felles høringsuttalelse, etter vedtak i styringsgruppa i
Bypakke Nedre Glomma 02.11.2018. Høringsuttalelsen behandles i styringsgruppa for
Bypakke Nedre Glomma før den går videre til politisk behandling i kommunene og
fylkeskommunen. Det er avklart at Fredrikstad kommune kan ettersende Bystyrets vedtak
etter 07.02.2018, og at Sarpsborg kommune kan ettersende Formannskapets vedtak etter
14.02.2018.
Planprogrammet avklarer hvordan planarbeidet skal gjennomføres, hvilke alternativer som
skal utredes og hvilke utredninger som må gjøres for å skaffe et godt nok
beslutningsgrunnlag for valg av alternativ. Planprogrammet omtaler også videre planprosess
og opplegg for medvirkning.
Forslagsstiller vurderer at tiltaket vil få vesentlige virkninger for miljø og samfunn og at det
dermed er konsekvensutredningspliktig etter plan- og bygningsloven § 4.2.
Bane NOR anslår følgende framdrift for arbeidet med kommunedelplanen:
 Fastsettelse av planprogram andre kvartal 2019.
 Førstegangsbehandling, høring og offentlig ettersyn av kommunedelplan andre
kvartal 2020.
 Andregangsbehandling og vedtak av kommunedelplan andre kvartal 2021.
Tre anbefalte alternativer - Valle, Kampenes og Klavestad
Som en innledning i arbeidet med planprogrammet ble det gjennomført en
forstudie/silingsrapport (se vedlegg 3). Det ble identifisert åtte ulike områder som kunne
vurderes for hensettingsanlegg. Videre ble det gjort en enkel teknisk vurdering av
lokalitetene, inkludert plassering av hensettingsspor, tilkoblingsspor og adkomst.
Alternativene ble vurdert opp mot en rekke silingskriterier knyttet til jernbaneteknisk
funksjonalitet, konsekvenser for miljø og samfunn, samt bygge- og driftskostnader. Av de
åtte områdene som ble vurdert i forstudien, legger planprogrammet opp til at tre vurderes
videre i kommunedelplanarbeidet: Valle, Kampenes og Klavestad. Fem forslag ble ikke
anbefalt tatt videre: Lahelle og Kjær i Fredrikstad, samt Greåker, Flislageret og Skauløkka i
Sarpsborg.
Dette kapittelet tar opp noen hovedpunkter om de tre alternativene slik de er beskrevet i
planprogrammet. Rådmannens vurdering av alternativene følger under «Vurdering».
Valle
Planområdet på Valle er ca. 760 daa, og ligger langs dagens jernbanetrasé mellom
Råbekken og Rolvsøysund. Innenfor denne avgrensningen er det hittil vurdert to
plasseringer. Alternativ nord ligger nord for næringsbebyggelsen langs Dikeveien, nordvest
for sporet. Alternativ sør ligger sørøst for sporet, på jordet mellom Valle godsterminal og
boligbebyggelsen på Hauge. Næringsområder langs Dikeveien er også tatt med i
planområdet. Det anses ikke som aktuelt å rive denne bebyggelsen, men områdene er tatt
med for å kunne vurdere adkomst til anlegget og omlegging av veier og annen infrastruktur i
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området som helhet. Det samme gjelder boligområdene som er innenfor planavgrensningen i
nord og sør.
Bane NOR trekker fram noen aktuelle problemstillinger ved etablering av hensettingsanlegg
på Valle:
 Dobbeltsportraseen gjennom området er ikke vedtatt og vil kunne påvirke plassering
og utforming av hensettingsanlegget.
 Det er avdekket bløt leire i nærheten av planområdet. Kombinert med nærheten til
eksisterende næringsbygg kan byggetiltak bli utfordrende.
 Planområdet består i stor grad av dyrket mark av høy kvalitet. I fylkesplanen er
imidlertid arealet avsatt til regionalt næringsområde for næringsvirksomhet som
transporterer gods på bane.
 Trasé for tilkomstvei til ny bru over Glomma mellom Omberg og Torp krysser
gjennom planområdet. Her må det sikres god koordinering av planarbeidene.
Kampenes
Planområdet på Kampenes er ca. 1400 daa. Planområdet ligger mellom Nipa i vest og rv.
111 i øst. Det ligger på begge sider av Østre linje og overlapper delvis med næringsområdet
på Kampenes. Bane Nor viser til to alternativer innenfor planområdet. Alternativet sør ligger
øst for jernbanesporet, inneklemt mellom jernbanesporet og rv. 111. Alternativet nord ligger
nord-vest for jernbanesporet.
Bane NOR nevner to problemstillinger på Kampenes. Den første er at signalsystemet
ERTMS er tatt i bruk på Østre linje. Vestre linje har per i dag ikke dette signalsystemet. I
henhold til Nasjonal Signalplan skal Vestre linje bli utbygd med ERTMS i løpet av 2030.
Togene som kjører på vestre linje må oppgraderes med ERTMS-ombordrustning for å kunne
hensettes på Kampenes.
Den andre problemstillingen er at det ikke er kapasitet til å kjøre tog som har endestasjon i
Fredrikstad til Kampenes for hensetting, så lenge det er enkeltspor på strekningen mellom
Fredrikstad og Sarpsborg. Når dobbeltsporet til Sarpsborg er bygget, vil anlegget tilfredsstille
behovene for hensetting for tog som ender i Fredrikstad og Sarpsborg. Kampenes kan derfor
ikke alene dekke behovet som oppstår når dobbeltspor er ferdig utbygd på strekningen Haug
– Seut.
Klavestad
Planområdet på Klavestad er ca. 1400 daa. Planområdet ligger mellom Klavestad og
Bjørnstad. Området består i hovedsak av dyrket mark og to skogkledde åser. Bane NOR
skriver at beslag av dyrket mark og tilpassing til landskapet vil være viktige problemstillinger i
videre planlegging. Klavestad kan på lik linje med Kampenes ikke tilfredsstille behovet som
oppstår når dobbeltspor er ferdig utbygd på strekningen Haug – Seut, så lenge det er
enkeltspor mellom Fredrikstad og Sarpsborg.
Vurdering
Et bedre togtilbud til Fredrikstad og Sarpsborg
Rådmannen mener det er avgjørende for regionens utvikling å få på plass et bedre togtilbud
til Fredrikstad og Sarpsborg. Utbygging av stasjonsområdene og dobbeltspor til Hafslund må
ikke forsinkes.
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Rådmannen viser til Nedre Glomma sin høringsuttalelse til jernbanesektorens
handlingsplanprogram. Nedre Glomma la der til grunn et utbyggingstempo i tråd med
fremdriften som er vedtatt i gjeldende NTP (2018-2029) for Østfoldbanen. Kommunene
forventet, som et minimum, at strekningene gjennom byene følger den framdriftsplanen
Stortinget la opp til. Hensettingsplasser må som det framgår av planprogrammet på plass for
at målene om bedre togtilbud til Fredrikstad og Sarpsborg skal nås.
Bane NOR har igangsatt en utredning om utbyggingsrekkefølge langs Østfoldbanen.
Hensikten med dette arbeidet er å vurdere om det kan være hensiktsmessig å endre på
rekkefølgen for utbygging av dobbeltspor. Utredningen skal også vurdere om målene om økt
togkapasitet kan nås uten å bygge dobbeltspor langs hele Østfoldbanen. Utredningen skal
etter planen være ferdig i april 2019. Dette arbeidet ser også på sammenhengen mellom
utbyggingsrekkefølge for dobbeltspor og lokalisering av hensettingsanlegg. Konklusjonen
kan eksempelvis være at Bane NOR ikke skal bygge dobbeltspor på hele strekningen
mellom Fredrikstad og Sarpsborg innen 2029, men at kun deler av strekningen er
nødvendige for å nå målene om to tog i timen i grunnrute til Sarpsborg innen 2029.
Rådmannen mener at planprogrammet må vise til at dette utredningsarbeidet pågår.
Rådmannen har forstått det slik at utbyggingsrekkefølge kan påvirke hvor det er behov for å
lokalisere hensettingsplasser. Samtidig vil lokalisering av hensettingsanlegg også kunne ha
betydning for hvilken utbyggingsrekkefølge som kan legges til grunn. Sarpsborg kommune
har tidligere2 uttalt seg kritisk til plassering av et hensettingsanlegg på Klavestad. På grunn
av usikkerheten knyttet til sammenhengene mellom utbygging av dobbeltspor og
hensettingsanlegg, mener rådmannen at det er riktig å utrede alle tre alternativer foreslått av
Bane NOR. Det er viktig at utbygging av hensettingsanlegg ikke forsinker utbygging av
dobbeltsporet til Hafslund og stasjonsområdene i byene.
Gammelt og nytt signalsystem
Østfoldbanens Østre linje er utstyrt med ERTMS, det nye signalsystemet. Vestre linje har per
i dag det gamle signalsystemet. Bane NOR mener at dette muligens kan gjøre at Kampenes
ikke egner seg for plassering av et hensettingsanlegg. Etter Nasjonal signalplan skal vestre
linje være utstyrt med det nye signalsystemet i løpet av 2030. Bane NOR har sagt at så
lenge det er enkeltspor mellom Sarpsborg og Fredrikstad stasjon, kan ikke et
hensettingsanlegg i Sarpsborg tilfredsstille behovene for hensetting for tog som ender i
Fredrikstad. Behovet for et hensettingsanlegg i Sarpsborg oppstår derfor kun når
dobbeltsporet er bygd til Sarpsborg, eller eventuelt om noe av strekningen er bygd slik at
flere tog kan kjøre til Sarpsborg. I begge tilfeller, oppstår behovet i 2029. Det nye
signalsystemet skal være på plass i 2030. Selv om Bane NOR skulle være forsinket med
omgjøring til det nye signalsystemet på vestre linje, vil det antakelig kun være et problem for
noen få år. Rådmannen mener dette problemet alene ikke kan være avgjørende i
avveiningen mellom Kampenes og Klavestad.
Konkrete merknader til planprogrammet
I tillegg til de generelle vurderingene over har rådmannen noen mer spesifikke merknader til
planprogrammet som vi mener må innarbeides.
Kap. 1.5 Nasjonale og statlige føringer
Det nasjonale målet om reduksjon av støyplager (nedfelt i Nasjonal handlingsplan mot støy)
bør nevnes.
Se vedlegg 4 – Sarpsborg kommune høringsuttalelse til rapporten «Hensetting Østlandet», august
2015.
2
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Kap. 1.6 Regionale planer
Det henvises til Fylkesplan for Østfold vedtatt 26.02.2009, og stadfestning av revidert
fylkesplan 20.06.2018. Rett henvisning er vedtak av fylkesplan 21.06.2018.
Andre regionale planer som bør nevnes er: Regional plan for vannforvaltning i Nedre
Glomma 2016-2021, Regional plan fysisk aktivitet 2018-2029, Kulturminneplan for østfold
2010-2022, Fylkesdelplan barn og unge. Rådmannen viser også til Vannforskriften.
Regional plan for klima og energi 2019-20130 er under utarbeiding.
Kap. 1.7.1 Lokale planer i Fredrikstad kommune
Det henvises til "Kommuneplan for Fredrikstad kommune for perioden 2011 – 2023". Det bør
presiseres at dette er arealdelen av kommuneplanen.
Kommuneplanens samfunnsdel, vedtatt 26. april 2018, er ikke nevnt i kapittel 1.7.1. Dette er
den overordnede planen i det kommunale planhierarkiet og bør åpenbart inkluderes her.
Under overskriften "Andre planer med relevans for planarbeidet" er informasjon om
planstatus utdatert for flere av de omtalte planene. Kommunedelplan for naturmangfold ble
vedtatt 18.10.2018. Kommunedelplanene for kultur og for næringsutvikling som er listet opp
er fortsatt gjeldende, men det bør nevnes at de er under rullering. Klima- og energiplan for
Fredrikstad kommune (2013-2017) (under rullering) og trafikksikkerhetsplan 2014-2017 bør
også være med på denne listen.
Kap. 1.7.2 Lokale planer i Sarpsborg kommune
Den nylig vedtatte Handlingsplan mot støy, Fredrikstad og Sarpsborg – 2018-2023, bør
nevnes. Kommunen har en målsetning om å redusere støyplagen med 10 % innen 2020
sammenlignet med 1999. Vurderingen av en eventuell henstillingsplass for tog bør derfor
vurderes nøye med hensyn til økt støypåvirkning på boliger, barnehager og andre følsomme
bruksområder, og bør følge retningslinjen T-1442/2016 «Retningslinje for behandling av støy
i arealplanlegging».
Kap. 1.9.1 Regionale planer
Arbeidet med rullering av regional transportplan pågår ikke lenger. Ny plan ble vedtatt i juni
2018.
Kap. 1.9.2 Fredrikstad kommune
Forslag til kommunedelplan for ny bru over Glomma i Fredrikstad er ikke lenger på høring.
Planen er vedtatt i styringsgruppa i Bypakke Nedre Glomma og skal vedtas i Bystyret i
Fredrikstad i februar 2019.
Forslag til reguleringsplan for fv. 109 Råbekken - Rolvsøysund skal etter planen på høring i
januar 2019 og Statens vegvesen tar sikte på vedtak av planen høsten 2019.
Kap. 3.1 Valle
Et hensettingsanlegg på Valle vil ligge nær Valle godsterminal. Rådmannen mener
eventuelle synergieffekter av en samlokalisering av hensettingsanlegg og godsterminal bør
utredes. Rådmannen mener generelt at potensialet for overføring av gods fra vei til bane bør
utredes for alle alternativer.
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Kap. 3.2 Kampenes
Rådmannen mener planområdet på Kampenes bør ta inn jernbanestrekningen langs østre
linje helt til planområdet for kommunedelplan Intercity. Dette for å kunne vurdere planfrie
krysninger langs østre linje. Et hensettingsanlegg på Kampenes vil generere togtrafikk langs
linjen, og Hafslundskogens tilgjengelighet fra boligområdet på Hafslund må sikres gjennom
dette planarbeidet.
Kap. 3.3 Klavestad
I plan- og økonomiutvalgets behandling av sak 98/15 ble alternativet Klavestad foreslått ikke
videre utredet. Dette ble begrunnet med at Klavestad er en del av et sammenhengende,
verdifullt kulturlandskap, i tillegg til at området ligger innenfor kjerneområde landbruk med
fulldyrket mark av høy verdi. Rådmannen er svært kritisk til en løsning i dagen på Klavestad.
Rådmannen mener at Bane NOR også må utrede en løsning i fjellet som ikke forringer
jordbruksområdene og kulturlandskapet. Et slikt alternativ må innarbeides i planprogrammet.
Rådmannen antar at hensettingsanlegget vil kunne generere noe tung trafikk. Denne
trafikken bør ikke tilknyttes det kommunale veinettet. Rådmannen foreslår at planområdet på
Klavestad utvides noe for å sikre tilknytning til Haugeveien.
Kap. 4.1 og 4.2 Metode og referansealternativ
Hvis det vurderes flere alternativer innenfor et planområde, må det gjennomføres en
konsekvensutredning av hvert alternativ hvert for seg. Dette for å kunne veie de forskjellige
alternativene opp mot hverandre.
For å kunne vurdere effekten av et tiltak må det vanligvis sammenlignes med situasjonen
som oppstår hvis tiltaket ikke gjennomføres. Denne situasjonen kalles
«referansealternativet» eller «0-alternativet». For de ikke prissatte konsekvensene skriver
Bane NOR at dette innebærer at hvert alternativ sammenlignes med den arealbruken som vil
være i området hvis en ikke bygger hensettingsanlegget. For arealene som er satt av til
nærings- eller boligbebyggelse i reguleringsplan, kommuneplan eller fylkesplanen, forutsetter
rådmannen at 0-alternativet er en situasjon hvor området bygges med nærings- eller
boligbebyggelse.
Kap. 4.3.2 Støy
Dersom valgt alternativ medfører økt trafikk på jernbanen til hensettingsanlegget, må også
støy forbundet med denne trafikkøkningen beregnes. Influensområdet for temaet støy på
Kampenes-alternativet må omfatte boligområdene på Hafslund.
Kap. 4.4 Ikke-prissatte konsekvenser
I tillegg til påvirkningen av tiltaket på ikke-prissatte konsekvenser isolert sett, må også
nåværende og sannsynlig framtidig samlet belastning utredes (jf. prinsippet i
naturmangfoldloven § 10, som gjelder direkte for naturmangfold i kap 4.4.3).
Kap. 4.4.1 Landskapsbilde
Rådmannen mener beskrivelsen for Kampenes i større grad bør skille mellom de to ulike
alternativene, vest eller øst for jernbanelinja. Det samme gjelder alternativene nord og sør for
jernbanetraseen på Valle.
Kap. 4.4.2 Friluftsliv/by- og bygdeliv
Det står at bebyggelse som blir berørt av hensettingsanlegget skal kartlegges. Rådmannen
mener det må tydeliggjøres i planprogrammet at bebyggelse i konsekvensutredningen må
deles i antall boenheter som blir berørt, og antall andre berørte bygg.
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Planprogrammet trekker fram hensettingsanleggets barrierevirkning mellom turområdene i
Fredrikstadmarka og langs Glommastien som en problemstilling som må utredes. Her mener
rådmannen at det også bør nevnes at mange skoleelever krysser planområdet på vei fra
boligområdene Hauge, Omberg og Nes til Hauge barneskole og Haugeåsen ungdomsskole.
Kap. 4.4.3 Naturmangfold
Kartlegging av viktige viltområder i Sarpsborg fra 1994 bør skrives under
«Kunnskapsgrunnlag og veiledere».
På Kampenes er det myr, som anses som en viktig naturtype.
På Valle er det, i tillegg til rødlisteartene nevnt i planprogrammet, funnet nikkebrønsle (2007)
og muserumpe (2012) i grøfta/bekken langs Dikeveien. I forbindelse med en grøfterenskning
i juni 2018, undersøkte naturforvalterne i Fredrikstad kommune disse lokalitetene, men
plantene ble ikke gjenfunnet.
Kap. 4.4.4 Kulturarv
Alternativet Kampenes fremstår som det alternativet som i utgangspunktet i minst grad
påvirker kjente kulturminneverninteresser. Av de tre oversendte planområdene er Valle og
Klavestad de to som i utgangspunktet er i størst konflikt med kulturminneverninteressene.
Det er registrert et betydelig antall fredete kulturminner innenfor Valle, flere av disse er
helleristninger som det ikke er mulig å undersøke videre med en arkeologisk utgraving
dersom det skulle bli aktuelt. Alternativet Klavestad ligger i konflikt med nasjonale og
regionale landskapsområder som vil bli påvirket. Det bør i det videre planarbeidet arbeides
med å dempe konflikten i disse to områdene i første rekke gjennom et grundig utredet tema
på den ikke prissatte konsekvensen Kulturarv (kulturminner, kulturmiljøer, kulturhistoriske
landskap). I alle de tre alternativene må en påregne arkeologiske registreringer for å avklare
forholdet til ikke tidligere kjente fredete kulturminner.
Kap. 4.4.5 Naturressurser
Nedbygging av matjord er en nasjonal utfordring, og det er et nasjonalt mål at omdisponering
av dyrket jord skal være under 4000 daa per år. Ved valg av område må man søke å finne
en løsning som gir minst mulig tap av dyrket mark. Dersom dyrket mark tas ut av produksjon,
skal det redegjøres for muligheten for nydyrking eller flytting av jord til erstatning for tapt
produktiv jord. Rådmannen viser til vedtak i fylkesutvalget (23.11.2017) om jordflytting i
samferdselsprosjekter.
Planområdet på Klavestad berører et stort, sammenhengende område med dyrka mark av
svært høy kvalitet, og må arronderings, jord- og klimamessig kunne betegnes som blant de
beste arealene i Norge.
Under antatte problemstillinger beskrives jordsmonnressursen på Valle og Klavestad
allerede med forskjellig vekting. Rådmannen mener disse i utgangspunktet bør betraktes
som relativt likeverdige i planprogrammet, inntil fullstendig utredning er gjennomført.
Det inngår dyrka mark i planområdet på Kampenes. Hovedparten ligger øst for jernbanelinja
og er allerede regulert som framtidig boligområde (reguleringsplan for Kroken). Både
omfang, arrondering, og jordkvalitet tilsier at dette arealet har lavere verdi enn den dyrka
marka innenfor alternativene på Valle og Klavestad.
Selv om skogen som produksjonsressurs i tråd med kategoriseringen i H-V712 regnes som
prissatt ressurs, bør klimaeffekten av tapt skogareal vurderes som en ikke-prissatt
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naturressurs. Generelt bør også klimaeffekter forbundet med valg av areal og gjennomføring
av utbygging tas med og redegjøres for. Dette er klimaeffekter som er separate fra at
jernbanedrift som transportmetode er et klimagunstig tiltak.
Overvannsproblematikk knyttet til både mengde og kvalitet, både til anleggsfase og
driftsfase, må utredes godt.
Det er ikke registrert områder med forurenset grunn innenfor, eller i umiddelbar nærhet til
planområdet på Kampenes.
Kap. 4.8 Bygge og anleggsperioden
Rådmannen mener at klimaeffekter knyttet til anleggsperioden bør beskrives. Det bør
samtidig gjøres en sammenligning med et fossilfritt alternativ ("fossilfri anleggsplass").
Kap. 5.2 Prosess for medvirkning
Rådmannen ber om at konsekvensutredningen sendes til planmyndighet for kvalitetssikring
før ferdigstillelse. Det bør legges opp til at politiske organer blir orientert om
konsekvensutredningen før forslag til kommunedelplan behandles.
Behandling i Bypakke Nedre Glomma
Styringsgruppa i Bypakke Nedre Glomma behandlet saken i møte 29.01.2019 og gjorde
vedtak i samsvar med kommunedirektørens innstilling i saken.
Konsekvenser økonomi, miljø og folkehelse:
Økonomi:
Ingen konsekvenser for Sarpsborg kommune. Etablering, drift og vedlikehold tilligger Bane
NOR.
Miljø:
I det videre arbeidet med forslag til kommunedelplan vil miljø være ett av temaene som skal
konsekvensutredes. På nåværende tidspunkt og planfase er det ikke tilstrekkelig grunnlag for
å vurdere konsekvenser for miljøet.
Folkehelse:
Avhengig av valgt plassering og løsning, kan etablering av et hensettingsanlegg medføre tap
av naturområder som kan benyttes til friluftslivsutøvelse og rekreasjon. Dette gjelder særlig
Klavestad, men også Kampenes selv om storparten av området er avsatt til industriformål.
Nærmere utredninger vil bli belyst grundigere.
Rett utskrift.
Dato: 14. februar 2019
Hilde Øisang
Formannskapssekretær
Dokumentet er elektronisk signert.
Saken oversendes saksbehandler for oppfølging
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Hei
Vedlagt høringsnotat vedr. hensetting av tog Fredrikstad-Sarpsborg.

Med vennlig hilsen
Sarpsborg Bondelag
Jon-Roger Molander
Tlf. 922 56 659

Sarpsborg Bondelag
V/Jon-Roger
Mingeveien

Molander
168

1708 Sarpsborg

Sarpsborg 17.01.19

Bane

Nor

"InterCity-prosjektet,

saksnr.

innspill

til planprogram.

Hensetting

Fredrikstad—Sarpsborg

201811026".

Østfold er viktig for å oppnå nasjonale mål om økt matproduksjon
I dag utgjør dyrka mark, som er grunnlaget for all matproduksj on, enten det gjelder plante- eller
husdyrproduksjon,
kun tre prosent av Norges landareal. Norge har også svært knappe ressurser av
dyrkbare arealer, som kan anses som framtidige matjordreserver.
Mye av de dyrkbare arealene er
skog eller myr, og det kan derfor av klimamessige hensyn være ugunstig å dyrke opp disse. Fordi
Norge har så knappe ressurser med dyrkbare arealer av høy kvalitet, er det særdeles viktig å ta
vare på de eksisterende arealene med dyrka mark.
Norges og verdens befolkning vil øke sterkt de kommende åra. I tillegg vil klimaendringer,
som
temperaturstigning
og mer intens nedbør, gjøre det mer utfordrende å produsere mat, både i Norge
og globalt. FNS klimapanel anslår at sviktende avlinger, som følge av klimaforandringer
vil gi 2
prosent lavere jordbruksproduksjon
hvert tiår i sin rapport, som de la fram 31. mars 2014. Både
befolkningsvekst
og klimautfordringer
gjør at det vil kunne bli en stor knappt
på mat i framtida,
og det vil derfor være avgjørende å ta vare på matjorda.
Den 25. april 2017 behandla Stortinget Meld. St. 11 (2016-2017)
«Endring og utvikling —en
fremtidsrettet jordbruksproduksjon».
I innstillingen til denne (Innst. 251 S), skriver en samlet
næringskomité at «jordbrukets viktigste oppgave er å produsere mat. Av hensyn til beredskap
ressursutnytting,
verdiskaping, sysselsetting og klima er det viktig at norskjordbruk
produserer de
för- og matvarene som det ligger til rette for å produsere
i Norge, og i et omfang som kan dekke innenlands etterspørsel og eksport. Komiteen viser til at
utgangspunktet
for matproduksjonen
er arealressursene.
Forvaltningen
av disse må derfor ha et
evighetsperspektiv.».

I Stortingets behandling av Meld. St. l 1 (2016-2017) går det fram at ct samlet Storting ønsker å
forsterke fokuset på økt matproduksjon
i Norge. Stortinget understreker nå atjordbrukets
viktigste
oppgave er å produsere mat. Stortinget vil atjordbrukspolitikkens
hovedmål skal være økt
matproduksjon
med grunnlag i norske ressurser en vil ha høyest mulig sjøll'orsyning.
Bare 3 prosent av landet er dyrka mark og bare 1/3 av dette arealet er egnet til kornproduksjon
eller til grønnsaker, poteter, frukt og bær (grøntproduksjon).
For å oppnå målet om høyest mulig
sjølforsyning, vil det derfor være avgjørende å produsere mest mulig matkorn og mat som puttes
rett i munnen. Fordi Østfold innehar om lag 1/5 av landets kornarealer, og også har gode områder
for å produsere grønt, er det spesielt avgjørende å ta vare på matjorda i fylket vårt. Gode råvarer
fra nærområdene er også avgjørende for næringsmiddelindustrien
i fylket og de 3 100
arbeidsplassene
som finnes her.

Sarpsborg Bondelag ønsker at dcl blir tatt spcsicllc hcnsyn der hvor Utbygningen berører dyrket
mark.
Anleggsveier må anlegges slik at grøfter og marktrykkskader
unngås.
En god måte for å hindre at matjord blir tatt ut av produksjon, vil være å benytte andre arealer en
dyrket mark, slik som fjell og lavbonitet skogsterreng/områder.
] tillegg til jordvern er det viktig å [inne alternativer som tar vare på kulturlandskapet
og
arrondering av driftsenheten.
Av de tre alternativene, fremstår Kampenes som et etablert industriområde,
og en foreløpig
vurdering, er at det finnes arealer her som i liten grad kommer i konflikt med sentrale mål for
landbruket.
Sarpsborg
mark.

Bondelag

Med vennlig hilsen
Sarpsborgyndelag

krever at nødvendige

M

Nestleder Areal log Plansaker
Jon-Roger Molander

toghensettningsplasser

blir etablert utenfor dyrket
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Vedlagt oversendes innspill til planprogram
Hensetting Fredrikstad Sarpsborg, saksnr. 201811026
Fra
Steinar Haakenstad
Kai Roger Hagen
Ståle Solberg
Medlemmer i partiet Sammen for Sarpsborg

Bane Nor
v/Robert Moan
Postboks 4350
2308 Hamar
Intercity prosjektet, innspill til planprogram, Hensetting Fredrikstad – Sarpsborg, saksnumer 201811206
Vårt innspill har to deler.
Del 1. Momenter som, isolert betraktet, taler for/mot de tre alternativene, Kampenes, Klavestad og Valle.
Gitt utgangspunktet at det skal bygges et anlegg for hensetting etter et av de alternativene som er angitt,
anføres følgende:


Isolert betraktet er det etter vårt syn momenter som taler for delt løsning Valle / Kampenes. Det synes
logisk og logistikkmessig riktig at dersom Fredrikstad får dobbelt så mange avganger mot Oslo som
Sarpsborg bør et vendeanlegg legges på Valle i Fredrikstad. Det oppfattes ikke som rettferdighet om
Fredrikstad får store fordeler knyttet til kort reisetid og mange avganger mot Oslo, mens Sarpsborg,
som har kortere avstand til Oslo, får vesentlig lenger reisetid, halvparten av antall avganger og i tillegg
hele ulempen knyttet til å måtte avsette ca. 300 dekar verdifullt bynært areal til hensettingsspor.



Klavestad bør uansett utelukkes grunnet konflikt med jordvern samt betydelig negativ områdeendring i
forhold til nærliggende boligområder og kulturlandskap. Det vises her til nasjonale føringer hva gjelder
jordvern. Det synes mer riktig å benytte området Kampenes, selv om dette er et sentrumsnært
potensielt svært attraktivt område til bolig, næring eller rekreasjon, med beliggenhet nær Glomma.



For Fredrikstad vil det være en fordel om 150 da av et potensielt verdifullt næringsområde ikke
båndlegges til hensettingsspor. Fredrikstad vil naturlig ha fordel av at hensettingsanlegget i stedet
legges på et 300 da stort jorde/potensielt bolig, rekreasjons eller næringsområde i Sarpsborg. Det
påpekes at Fredrikstad ser ut til å foreta disponeringer, reguleringer og p.t igangsetter byggeaktivitet på
arealet som potensielt kan benyttes til hensettingsspor i Fredrikstad. Dette oppfattes som lite ryddig.



For Sarpsborg kan det, tross betydelig sentrumsnært arealbruk, være en fordel om hele
hensettingsanlegget legges i Sarpsborg. Dette dersom tilhørende konsekvens blir at Sarpsborg får like
mange avganger som Fredrikstad. Fra Bane Nor er det opplyst at det i tilfelle må bygges nytt møtespor
mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Med en slik løsning vil en ytterligere utsettelse av dobbeltspor
Fredrikstad -Sarpsborg ha minimale konsekvenser for de reisende: ingen i forhold til antall avganger og
kun få minutter i forhold til reisetid Oslo – Sarpsborg. Løsningen gir ikke rom for godstog mellom
Fredrikstad og Sarpsborg i de periodene det går mange persontog.

Oppsummert anføres at Klavestad bør utelukkes som alternativ grunnet konflikt med jordvernet. Det er
provoserende at Fredrikstad ikke avventer en konklusjon i saken. Om hele anlegget legges på Kampenes må
Sarpsborg få absolutte og juridisk bindende forsikringer om at antall avganger ikke kan forsvinne med
argumenter om at det ikke var markedsgrunnlag likevel, det lot seg ikke gjøre, eller at behovet for fremføring
av godstog medfører at antallet avganger fra Sarpsborg likevel må reduseres. Om slike forsikringer ikke kan
gis bør konklusjonen være en delt løsning mellom Kampenes og Valle i Fredrikstad.

Del 2. Vesentlige usikkerhet knyttet til grunnlag og forutsetninger for planen.
I brev fra Stortinget datert 15. januar 2019 (angående sak om bompenger) heter det:
«..dersom det gjøres vesentlige endringer i forutsetningene for saken, som lå til grunn for Stortingets vedtak, bør
saken forelegges Stortinget på nytt.»
Det oppfattes at dette budskapet gjelder generelt, for saker som er vedtatt i Stortinget og for saker som er
vedtatt lokalt.
Det opplyses at «Planlegging av hensettingsanlegg i Fredrikstad – Sarpsborg er en del av InterCity – prosjektet»
Det henvises til «Kommunedelplan for InterCity Østfoldbanen – Dobbeltspor Fredrikstad – Sarpsborg»
Planprogrammet for strekningen ble vedtatt i Fredrikstad bystyre 08.12.2016 og i Sarpsborg bystyre den
02.03.2017. Som grunnlag for foreliggende plan vises det også til Stortingets klimaforlik og klimaforpliktelser.
Vi mener det foreligger stor usikkerhet, vesentlige endringer og vesentlig ny informasjon knyttet til de planer og
tidligere vedtak som planen om hensettingsspor bygger på.
I denne sammenheng påpekes følgende:


Hele strekningen Råde - Fredrikstad er stilt i tvil.
Kostnadene knyttet til strekningen har økt vesentlig. Informasjon om blant annet grunnforhold har
medført at de korridorene som er vedtatt for denne strekningen den 08.12.2016 og 02.03.2017 ikke kan
legges til grunn for videre arbeid. Dette er vesentlig endring i forhold til beslutningsgrunnlaget for
«Kommunedelplan for InterCity Østfoldbanen»



Det planlegges ikke lenger dobbeltspor Sarpsborg – Halden.
Under en konferanse i Norsk – Svensk Handelskammer den 8. november 2018 opplyste fylkes
varaordfører Siv Jacobsen at det ikke lenger pågår planlegging Sarpsborg – Halden. Dette i kontrast til
at Siv Jacobsen tidligere, i Brussel og i Gøteborg har presentert strekningen Halden – Øksnered som
«The Missing link» i betydningen: «Den eneste strekningen mellom Oslo og Gøteborg hvor det ikke er
planlagt nytt dobbeltspor for fremtidig godstrafikk.» Haldens ordfører har i flere sammenhenger, blant
annet den 8. november 2018 gitt uttrykk for at det ikke skal gå godstrafikk gjennom Halden sentrum.
Bane Nor kan, eksempelvis den 10. januar 2019 ikke svare for hvorfor man skulle trenge et dobbeltspor
til Halden sentrum dersom godstrafikken legges et annet sted. Tidligere utredninger (2012) har pekt på
at man syd for Sarpsborg må bygge ny trase som dekker alle behov. Det er ikke grunnlag for mer enn en
ny trasé. I Sverige arbeides det med planer om å vurdere en ny trasé langs Bohuslänkysten. Da blir
krysningspunktet mot Norge på Svinesund. I grunnlaget for IC prosjektet heter det at «formålet med
utbyggingen av InterCity er å binde Østlandet sammen til ett bo- og arbeidsmarked».
Underveismarkedet, (som Sarpsborg - Halden ) er her vektlagt. For Sarpsborg spesielt innebærer dette
«vesentlige endringer i forutsetningene for saken» (av den 02.03.2016).



Nytt spor Ski – Sarpsborg.
Den 16. jan. 2018 uttalte Bane Nor: «Intercity er ikke et godsprosjekt(…) så gjøres det mye annet på
gods og det kan ikke vi stå her og svare for, for det er ikke vårt prosjekt.» Det er gitt mange signaler om
at IC prosjektet kun er en liten del av et større bilde. IC prosjektet har ikke fått i oppdrag å
implementere nye signaler og forpliktelser i forbindelse med inngåtte klimaavtaler. Dersom svenskenes

trasé ender på Svinesund må godstraseen forlenges fra Sarpsborg til Ski.
Fra «Granavollen – plattformen» siteres:
«Ta initiativ til en skandinavisk jernbanestudie i samarbeid med Sverige og Danmark»
«Halvere utslippene fra transportsektoren innen 2030 sammenlignet med 2005»
«Igangsette strekningsvise høyhastighetsutredninger for jernbane»
For å kunne nå disse målene må det nødvendigvis om kort tid presenteres planer for gods og
høyhastighetstog Oslo - Gøteborg. Det er brukt som argument mot hensettingsspor på Kampenes at
her (på Østre Linje) har man et nytt moderne signalsystem som ikke er tilpasset togene på Vestre Linje.
Det nye signalsystemet skal benyttes fra Italia til Oslo for gods. Enten så må det nye signalsystemet
implementeres også på Vestre Linje, eller så har man rett og slett ikke planer for store volumer gods på
Vestre Linje. IC og eventuelt andre former for lokaltog må samordnes med nye/pågående, ikke
presenterte planer. Dette er «vesentlige endringer (ny informasjon) i forutsetningene for saken»


Usikkerhet knyttet til behov for dobbeltspor Sarpsborg – Fredrikstad.
Gitt at det blir like mange avganger fra Sarpsborg som fra Fredrikstad, uten at dobbeltspor på
strekningen Sarpsborg – Fredrikstad er ferdig. Begrunnelse for å bygge dobbeltspor på strekningen vil
da være økt kapasitet på gods. Mer gods forutsetter imidlertid mer kapasitet på strekningen Ski - Moss
enn hva man vil ha med nytt dobbeltspor. Spørsmålet er om man har behov for nytt dobbeltspor fra
Moss - Fredrikstad, med så store «vesentlige endringer (ny informasjon) i forutsetningene for saken.»



Ikke i samsvar med Stortingets bestilling.
Det er fra Stortinget side forutsatt at dobbeltsporet skal ha en hastighet på minst 250 km i timen, jfr. IC
bestillingen i 2009 (NTP). Det er siden understreket at alle investeringer i IC nettet skal planlegges slik
at det kan danne grunnlag for et senere høyhastighetsnett. For Østfold betyr det at det som bygges av
dobbeltspor skal kunne benyttes for høyhastighetstog Oslo – Gøteborg. Stortingets vedtak brytes
dersom det bygges dobbeltspor til Fredrikstad som ikke kan eller vil bli forlenget til Sarpsborg, Halden
og Gøteborg. Det planlegges 42 godstog per døgn med 750 meters lengde. Disse skal gå via sentrum av
Fredrikstad og Sarpsborg. I mulighetsstudien av 2011, som det også er vist til i foreliggende sak om
hensettingsspor, opplyses imidlertid at så lange tog er teknisk umulig grunnet skarp kurvatur via
Sarpsborg og Fredrikstad. Manglende måloppnåelse vil være brudd med Stortingets vedtak. På side 4 i
konseptvalgutredningen «Transportsystemet i Nedre Glomma» fremkommer at det er et krav fra
departementet at en må utvikle transportsystemet i Nedre Glomma som helhet. Dette kravet er det
umulig å etterleve før den alternative traseen for gods og utenlandstog er presentert. Det må derfor
kvalitetssikres at det som planlegges på IC ikke innebærer vesentlig brudd med Stortingets gjeldende
vedtak og bestilling.



Kostnadsoverskridelser og tidsutsettelser
Traseen Fredrikstad – Sarpsborg er utsatt til 2029. Det har fremkommet at prosjektet vil bli langt dyrere
enn beregnet. Årsaken til utsettelsene er oppgitt å være manglende kompetanse i Bane Nor og funn av
dårlig grunnforhold. Dette er vesentlige endringer i forutsetningene, grunnlaget, tilliten og ansvaret for
prosjektet. Utsettelsen i tid medfører at personer byttes ut og ansvar pulveriseres. Hvem har da ansvar
for prosjektet? De som fattet vedtaket om utbygging innen en gitt kostnadsramme, eller de som ikke
stoppet prosjektet når det ble kjent at det forelå «vesentlig endringer i forutsetningene for saken»?



Lokal politisk usikkerhet.
I brev fra Samferdselsdepartementet av 3. januar 2019 heter det»
«Såfremt det ikke foreligger kvalifiserte faglige eller politiske tilrådninger, vil vi ikke be om at andre
traséer enn det som følger av vedtatt politikk skal utredes nærmere.» Det presiseres i brevet at det ikke
er «fremmet noe samlet politisk initiativ fra regionen der denne beslutningen bestrides.»
Samferdselsdepartementet klargjør her den lokale planmyndighetens rolle. Til dette bemerkes at gitt at
det blir et nytt flertall i Sarpsborg etter neste valg så vil det bli tatt et politisk initiativ for ny utredning.
Vår oppfatning er at det er svært stor lokal motstand mot foreliggende planer. Sett fra Stortinget kan
dette være «vesentlig endringer (ny informasjon) i forutsetningene for saken»

Vårt høringssvar kan oppsummeres slik:
-

Det anbefales å igangsettes en KVU for effektiv godstrafikk og utenlandstrafikk Oslo - Gøteborg, der
en samtidig utreder hvordan ny effektiv infrastruktur kan betjene og styrke de mellomliggende
regionene. («Ta initiativ til skandinavisk jernbanestudie i samarbeid med Sverige og Danmark», jfr
Granavollen – plattformen januar 2019)

-

Alt videre arbeid med InterCity, herunder planer for plassering av hensettingsspor omkring Sarpsborg
og Fredrikstad må avvente en samlet plan for godstrafikk, utenlandstrafikk og lokaltrafikk.

-

Det vises til generell kommentar i brev fra Stortinget 15. jan. (om bompenger) hvor det heter:
«dersom det gjøres vesentlige endringer i forutsetningene for saken, som lå til grunn for Stortingets
vedtak, bør saken forelegges Stortinget på nytt.» Stor usikkerhet og vesentlige endringer medfører at
grunnlaget for plan om «Hensetting Fredrikstad – Sarpsborg» må kvalitetssikres før saken kan
vurderes og realitetsbehandles.

Merknader til planprogram

FELLES - INNSPILL
- RETTET GENERELT ELLER MOT ALLE ALTERNATIVENE

GRUNNEIERE, BERØRTE, PRIVATPERSONER

From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Kristoffer Hagen <kristoffer_hh@live.no>
15. januar 2019 17:10
Postmottak Bane NOR SF
InterCity-prosjektet, høringsuttalelse til planprogram Hensetting
Fredrikstad-Sarpsborg, saksnummer 201811026
InterCity-prosjektet, høringsuttalelse til planprogram Hensetting
Fredrikstad-Sarpsborg, saksnummer 201811026.pdf

Hei
Vedlagt ligger min høringsuttalelse.
Mvh
Kristoffer Hagen

Kristoffer Hagen
Postboks 465 NMBU
1432 Ås
kristoffer_hh@live.no

15. januar 2019

Bane NOR v/ Robert Moan
Postboks 4350
2308 Hamar
postmottak@banenor.no

InterCity-prosjektet, høringsuttalelse til planprogram Hensetting FredrikstadSarpsborg, saksnummer 201811026
Jeg har en merknad til planprogrammet:
1. Arbeidsplasser ved nytt hensettingsanlegg
Planprogrammet skriver ikke noe om hvor mange arbeidsplasser som kreves ved et
hensettingsanlegg av denne størrelsen. Erfaringstall fra andre anlegg burde opplyses om. I Forslag til
Planprogram for Hensetting Moss er dette opplyst om i avsnitt 4.5.2 s. 30. «Erfaringstall tilsier at det
genereres ca. 1,5 til 2 arbeidsplasser per hensettingsplass.»
Tar man utgangspunkt i disse erfaringstallene kommer det frem at det blir mellom 45 til 60
arbeidsplasser i forbindelse med dette anlegget.
Reisemåten til anlegget bør derfor tillegges vekt og det er stor forskjell mellom de tre alternativene.
Valle har et større antall boliger innen gang- og sykkelavstand og ligger ved tre av hovedbusslinjene i
Nedre Glomma (Linje 1,4 og 7). Klavestad ser derimot ut til å basere seg nesten utelukkende på
privatbil.
Jeg ber om at reisemåte for arbeidstakere til og fra hensettingsanlegget vurderes for hvert alternativ.

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:
Attachments:

Bjoern Tore Thoresen <btthores@online.no>
31. januar 2019 23:08
Postmottak Bane NOR SF
Bjørn Tore Thoresen
InterCity-prosjektet, høringsuttalelse til planprogram Hensetting
Fredrikstad - Sarpsborg, saksnummer 201811026
Hensetting Fredrikstad Sarpsborg.pdf

Hei!
Vedlagt finnes uttalelse til foreslått planprogram.
-Mvh.
Bjørn Tore Thoresen
mob.95899052

InterCity-prosjektet, høringsuttalelse til planprogram Hensetting Fredrikstad –
Sarpsborg, saksnummer 201811026
Jeg mener det bør utredes mulighet for å bygge hensettingsanlegg delvis i fjell
på Valle mot Rekustad for å unngå og beslaglegge arealer som i dag er dyrka
mark, og som har stor samfunnsmessig verdi til fremtidig næringsvirksomhet,
boliger og jordbruk.
Tilsvarende mener jeg også at det bør utredes mulighet for å bygge
hensettingsanlegg delvis i fjell gjennom fjellpartiet ved Klavestad/Sandbakken
øst for eksisterende jernbanetrase for å unngå og beslaglegge arealer som
benyttes i forbindelse med jordbruk.
Mvh.
Bjørn Tore Thoresen

From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Oeivind Sund <oeisun@online.no>
31. januar 2019 23:58
Postmottak Bane NOR SF
Høringssvar hensetting-spor Østfoldbanen med frist 31 januar
Høringssvar ØS Hensetting Fredrikstad - Sarspborg .docx

Vedlagt følger mitt høringssvar.
Med vennlig hilsen
Øivind Sund

Bane Nor
v/Robert Moan
Postboks 4350
2308 Hamar
Intercity prosjektet, innspill til planprogram, Hensetting Fredrikstad – Sarpsborg, saksnumer 201811206
Alternativene, Kampenes, Klavestad og Valle.
Gitt utgangspunktet at det skal bygges et anlegg for hensetting etter et av de alternativene som er angitt, anføres
følgende:


InterCity planleggingen bærer preg av dårlig overordnet planlegning med valgte trase fra Moss til
svenskegrensen. Den planlegges stykkevis og delt uten overordnet plan. Mulighetsstudie og KVU er
foretatt ut fra sviktende forutsetninger, antagelser og manglende forundersøkelser. Grunnforhold og
reisevaner er ikke en gang påbegynt før i senere tid. De er enda ikke hensyntatt. Det er politiske føringer
som har vært og er målbærere uten at nødvendige studier av behov og muligheter er undersøkt. Den
største statlige investering i Østfold noen gang bæres frem av politikere og interesseorganisasjoner uten
prosjekteringserfaring eller jernbane-faglig kompetanse. Jernbaneverkets ledelse har grovt forsømt sin
plikt til å påpeke hvilke økonomiske og tekniske rammer prosjektet har. Jernbaneverket påpekte heller
ikke hvilke forsinkelser økonomiske overskridelser ville medføre. Bevilgningene i NTP kunne med bedre
planer nå nærmere det europeiske jernbanenettet i planperioden og fått en langt bedre tilknytning til
TEN-T sitt jernbanenett.
Storting og Regjering har kommet med tilleggskrav til banestrekningen som ikke er innarbeidet. Krav til
hastigheter, støy, kurvatur, lokalmiljø, og overføring av gods til bane er blant de forhold som ikke er lagt
inn i planene. Overføring av passasjerer fra fly til bane for inn og utland er ikke med i planene. Statens
Vegvesen sin reisevaneundersøkelse for Nedre Glomma Regionen er ikke med i planene. Tilknytning til
Borg Havn og Tofteberg industriområde, godsterminal for Nedre Glomma Regionen er ikke med i
planene.
Alt videre arbeid med InterCity gjennom Råde, Sarpsborg, Fredrikstad og Halden bør avvente en samlet
plan for godstrafikk, utenlandstrafikk og lokaltrafikk.
Konsekvens kan bli at det kreves helt ny utredning og at planene må tilbake til Stortinget.



Ut fra gjeldene IC-planer med stasjon i Råde vil det ikke bli marked for å øke antall avganger fra Sarpsborg og
Halden. Fra Sarpsborg og Halden vil de fleste benytte bil til Råde som i dag. SVV sin undersøkelse viser at
bare 5% av reisene fra Nedre Glomma Regionen går til Oslo/Akershus. 2/3 av disse går fra Fredrikstad ifølge
tidligere undersøkelser. En Skjevfordeling man må forvente øker i fremtiden.
Når passasjerantallet og frekvenser forventes å bli det samme som i dag faller behovet for alternativene
Kampenes og Klavestad bort, og eksisterende anlegg er tilstrekkelig.



Klavestad bør uansett utelukkes grunnet konflikt med jordvern samt betydelig negativ områdeendring i
forhold til nærliggende boligområder og kulturlandskap. Det vises her til nasjonale føringer hva gjelder
jordvern.



I Valle-alternativet inngår et stort område som i dag er opparbeidet handelsområde i Dikeveien, fremtidig
næringsområde i Dikeveien og et stort område dyrket mark. I deler av området er planlagt ny firefelts vei,
fv109. Det er under planlegging tilførselsvei for ny bro over Glomma ved Omberg, og nytt dobbeltspor for IC.
Her er også boligområde. Vest for fv 109 i hele områdets lengde befinner det seg et stort antall høyt liggende
eneboliger og blokkleiligheter. I nord får anlegget nærhet til Rolvsøy Kirke og kirkegård, samt et større
boligområde.

Støy fra anlegget må ikke undervurderes i forhold til omkring liggende boliger og Kirke med kirkegård. Det
forventes betydelig støy gjennom hele døgnet. Også i helgene. Regler for støy som er under utarbeidelse bør
implementeres i prosjekteringen.
Trolig kan et anlegg legges her om det tilpasses og ikke fjerner bygninger i eksisterende omgivelser, men
også her vil anlegget ta store mengder dyrket mark av høy kvalitet.


Med kjennskap til utbygging av Østfoldbanen gjennom Nedre Glomma Regionen, den politiske situasjonen,
grunnforhold, behov for gods på bane, logistikk, passasjergrunnlag, byutvikling, og interesser fra TEN-T og
STRING, ser det nå ut til at det vil bli valgt et annet trase-alternativ. Bedre tilpasset høyhastighetstog og
gods. Sannsynligvis i rett linje mellom Råde og Skjeberg med felles sentralstasjon for byene på Rolvsøy. Det
vil da være naturlig at det anlegges godsterminal nær E6 og planlagt næringsområdet på Tofteberg øst for
Glomma. Hensetting-spor bør da komme i forbindelse med dette anlegget.
En ny utredning av Østfoldbanen gjennom regionen forventes igangsatt snarest mulig etter valget 2019.

Oppsummert:
Valgt IC-trase gir ikke Sarpsborg behov for økning i avganger og Kampenes og Klavestad bør utelukkes som
alternativ. Klavestad også på grunnet konflikt med jordvernet. I Fredrikstad kan Valle-alternativet benyttes under
forutsetninger om hensyn til eksisterende bebyggelse og Rolvsøy Kirke med kirkegård.
Det forventes at nytt bystyre etter valget 2019 stopper planene for InterCity-utbyggingen gjennom kommunen da
meningsmåling viser at bare 13% av befolkningen er for valgte IC-trase.
Det reiser seg et stadig sterkere krav fra befolkningen i Sarpsborg og Fredrikstad om at alt videre arbeid med
InterCity gjennom regionen bør avvente en samlet plan for godstrafikk, utenlandstrafikk og lokaltrafikk.

Merknader til planprogram

VALLE

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:
Attachments:

Andreas Edvartsen <andedvar@gmail.com>
31. januar 2019 20:23
Postmottak Bane NOR SF
Hoel Kate; Anda Vegard Stavne
Intercity prosjekt, høringsuttalelse til planprogram Hensetting
Fredrikstad-Sarpsborg, saksnummer 201811026
HensettingAvTog.docx

Her er en tilbakemelding fra Hauge Lokalsamfunnsutvalg
-Vennlig hilsen
Andreas Edvartsen
leder Hauge LSU
941 92 271

Bane NOR v/Robert Moan
Kopi :
 Fredrikstad Kommune, lokalsamfunnskoordinator

Hensetting (togparkering) Fredrikstad
Det forslaget som foreligger for Fredrikstad er alternativet Valle, dette berører Hauge
Lokalsamfunnsutvalgs område.
Formålet er etablering av et område der tog kan parkeres når de ikke er i drift, fortrinnsvis om
natten.
Innledningsvis vil vi peke på at Hauge Lokalsamfunn berøres av store prosjekter med svært
betydelige inngrep i vårt geografiske område. Det dreier seg om utbygging av Riksvei 109,
om dobbeltsporet jernbane og ytterligere utvikling av virksomheten i Dikeveien
handelsområde.
Det betyr at beboere i vårt område blir rammet på ulike vis, og ikke minst gjennom lengre tid.
Mange av beboere opplever en utrygghet og belastning knyttet til dette.
Når det gjelder hensetting av tog framstår det skisserte området som egnet, det er en lang,
rett strekning og det er allerede en betydelig togaktivitet knyttet til terminalen på Valle.
Det er slik vi ser det en del utfordringer et eventuelt hensettingsanlegg vil føre med seg. Det
dreier seg om:









Miljømessige forhold, støy, ofte sent om kvelden, vil kunne uroe viktig hvile og søvn
Beslag av områder som er attraktive for annen næringsvirksomhet
Beslag av områder som er attraktive til jordbruksformål
Det er et svært arealkrevende prosjekt
Nærhet til boligområder, Vallefjellet, Nes, Omberg
Økt trafikkbelastning, som drift av anlegget vil medføre
Løsninger med grunneiere
Medvirkning av involverte

Dette er utfordringer som må utredes, i forhold til konsekvenser og tiltak.
Det er notert at det er invitert til informasjonsmøter i Fredrikstad, på Litteraturhuset. Det
oppleves noe underlig at et møte legges til Fredrikstad sentrum så lenge alle berørte
befinner seg noen kilometer i nordlig retning. Det er ikke til å legge skjul på at dette framstår
underlig i et medvirkningsperspektiv.
Hauge, 31.1.2019
Hauge Lokalsamfunnsutvalg

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Thorvald Grini <thorvald.grini@fredfiber.net>
20. januar 2019 18:57
Postmottak Bane NOR SF
'Jorunn Aasgaard Grini'
InterCity-prosjektet, høringsuttalelse til planprogram Hensetting
Fredrikstad - Sarpsborg, Saksnunner 201811026

Til BaneNor
Vi er eiere av gnr 733 bnr 1 Omberg i Fredrikstad og ser at vår eiendom ligger sentralt i
hensettingsområdet for tog innfor området Valle. Vi mener at vårt område øst for jernbanen er svært
lite egnet for dette. Dette er et stort sammenhengende jordbruksområde. Matjorda her er av svært
høy kvalitet med potensiale til høye avlinger. Området er stort, og det ligger til rette for rasjonelt
jordbruk. I dag dyrkes det matkorn på området. Enkeltvis er gårdene som blir berørt på denne siden
av jernbanen ikke større enn at de har behov for å opprettholde stitt areal for å fortsette sin drift.
Ingen av brukene her har husdyr, og kornproduksjon er driftsgrunnlaget. Hvis det er noe sted
hensynet til jordvernet bør komme først, er det i dette området. For å stadfeste at jordvern er mer
enn festtaler bør området øst for jernbanen tas ut av planen for Valle og ikke utredes videre. Vi vil
også peke på at det i dette området sannsynligvis vil være potesiale for store forekomster av
fornminner. Under utbyggingen av Østfoldhallene ble det gjort en rekke funn fra år 300 – 400 e. Kr.
Det blir helt meningsløst å fortsette planlegging her når det finnes gode alternative
hensettingsområder andre steder.
Vi vil spesielt peke på området Kampenes. I forslag til planprogram heter det: «Store deler av
planområdet består av myrlendt skog med lav bonitet.» Dette området må være ideelt for hensetting
av tog ut i fra hensynet til arealressurser! Også Klavestad peker seg ut fram for Valle fordi her er en
betydelig del av området utmark. Det ble sagt på informasjonsmøtet i Fredrikstad 8. januar at det på
Kampenes og Klavestad finnes turstier som kan bli berørt. Målt opp mot jordvern og samfunnets
evne til å produsere mat i framtida mener vi hensynet til turstier ikke har gjennomslagskraft.
Hvis området Valle fortsatt skulle være aktuelt, mener vi planene bør avgrenses til området vest for
jernbanen på Valle hvor det i dag ikke er jordbruk. Dette området er i dag allerede regulert til industri
og dermed klart for utbygging. Her krysser en høyspentledning området, og planene bør avgrenses til
arealet mellom jernbanen og høyspentlinja.
Vi vil presisere at vi er sterkt imot hensettingsområde øst for jernbanen på Valle.
Vennlig hilsen
Jorunn Aasgaard og Thorvald Grini

From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Gina Saxegaard <gina.saxegaard@visma.com>
25. januar 2019 09:02
Postmottak Bane NOR SF
Innspill til planprogram Hensetting Fredrikstad - Sarpsborg saknr.
201811023
InterCity-prosjektet, innspill til planprogram, Hensetting Fredrikstad
– Sarpsborg, saksnummer 201811026.pdf

Til Bane NOR v/ Robert Moan
Vedlagt følger innspill til hensetting på Valle i Fredrikstad.
Med vennlig hilsen
Gina Saxegaard

Bane NOR v/ Robert Moan
Postboks 4350
2308 HAMAR
Sendt per post og e-post: postmottak@banenor.no
25. januar 2019

InterCity-prosjektet, innspill til planprogram, Hensetting Fredrikstad
– Sarpsborg, saksnummer 201811026
Vi viser til informasjonsmøte i regi av Bane NOR i Fredrikstad den 8. januar 2019.
Vår familie er eier av gårdsbruk / LNF-areal på ca. 155 000 kvm. på Omberg, gnr. 734, bnr. 2
i Fredrikstad. Deler av eiendommens jordbruksareal ligger innenfor planområdet for nytt
hensettingsanlegg «Valle», som er ett av områdene som skal utredes i det videre
planarbeidet. Eiendommen er avmerket på vedlagte kartskisse.
I vedtatt ny fylkesplan for område 3-Nb Omberg/Valle er planformålet for eiendommen endret
fra landbruk til næring innen godstransport på jernbane. Planformålet iht. fylkesplanen er
«regionalt næringsområde for næringer som transporterer gods på bane».
Som eier av et betydelig grunnareal på Omberg er vi svært bekymret for hvordan et eventuelt
hensettingsanlegg for Bane NOR, i tillegg til det planlagte dobbeltsporet, vil påvirke området,
eiendommen og muligheten for bærekraftig drift av de restarealer som blir igjen. Dersom
Bane NOR går videre med dette alternativet ønsker vi dialog med Bane NOR om hvordan en
eventuell avtale om frivillig avståelse av grunnareal til jernbaneformålet kan sikre et rimelig
vederlag og mulighet for regulering av restarealene til annet formål enn jordbruk, dvs. til
næring eller boligformål. Dette er viktig både for oss som grunneier og for området som
sådan, ettersom restarealene ikke vil være av tilstrekkelig størrelse for å kunne drive et
fremtidig bærekraftig jordbruk.
Vi ønsker på denne bakgrunn en konstruktiv dialog med Bane NOR om mulig
grunnavståelse og involvering i den videre planprosessen, dersom den kommende
konsekvensutredningen konkluderer med at området «Valle» blir anbefalt alternativ for
hensettingsanlegget.
Vi ber om en tilbakemelding fra Bane NOR og eventuelle synspunkter på vårt utspill.

Med vennlig hilsen
Gulli Saxegaard m/ familie
Ombergveien 43 B
1661 Rolvsøy

From:
Sent:
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gunnar.humlekjaer@online.no
29. januar 2019 22:25
Postmottak Bane NOR SF
Saknr. 201811026. InterCity prosjektet høringsuttalelse planprogram
Hensetting Fredrikstad Sarpsborg
19 01 29 3 ghh BN IC Hensetting Valle Øst merknad.pdf

Til Rolvsøy 29.01.2019
Bane NOR
Attn. Robert Moan
Postboks 4350
2308 Hamar Gunnar H. Humlekjær
postmottak@banenor.no Halvors vei 20/22
1661 Rolvsøy
G.nr. 735 - B.nr. 3
Deres saksref. 201811026.
Ref./merket: «InterCity-prosjektet, høringsuttalelse til planprogram Hensetting Fredrikstad –
Sarpsborg, saksnummer 201811026».

Hei,
Jeg viser til mottatt brev 03.12.2018 re. «Varsel om oppstart av arbeid med kommunedelplan med
konsekvensutredning samt offentlig ettersyn av forslag til planprogram».
Med ref. til høringsfrist innen 31.01.2019 tillater jeg meg herved å inngi min merknad/protest til å
velge/videreføre utredning av alternativet «3.1 Valle» og spesifikt alternativet «… og ett i sør som
ligger sørøst for hovedsporet, sør for Valle godsterminal og nord for boligområdet ved Hauge.»
Min merknad/protest vil innledende være begrunnet med:
1) Som det vises til i deres brev vil min eiendom - g.nr 735 b.nr.3 - kunne bli fysisk berørt ved dette
alternativet (ligger innenfor planområdet) noe jeg på det sterkeste vil protestere mot.
Bygningene på min eiendom er SEFRAG merket og er kommentert å ha høy kildeverdi og være av
høy verneverdi.
Et «Hensettingsanlegg» nord for min eiendom, med service-aktiviteter som dog ikke spesifikt er
beskrevet, vil jeg anta vil kunne innebære «døgnet rundt»-aktivitet som jeg vil anføre som en
stor ulempe så tett innpå et vel etablert boligområde.
Jeg har grunn til å forstå at de p.t. mest aktuelle linjevalgene for utbygging av dobbeltsporet, 4A
og 2A, vil for strekningen ved min eiendom - fornuftig nok ettersom det allerede er avsatt areal
for infrastruktur her - gå vest for eksisterende spor og derved ikke fysisk berøre denne.
2) Dette angitte mulige alternativet vil tangere direkte boligområdet Hauge, og noe mer indirekte
boligområdet Omberg. Med den service-aktiviteten som det vil være å kunne forvente fra et slikt
anlegg med ekstra trafikk, støy, etc. til «døgnet-rundt»-tider anser jeg det som lite forenelig med
et godt etablert bomiljø i disse områdene.
3) Mer strukturelt vil jeg anføre basert på SSB´s befolkningstetthet statistikk, og føringer ellers, at
byene Fredrikstad og Sarpsborg er i ferd med - i alle fall befolknings/bosettings-messig - å
«vokse» sammen. I et da så sentralt område vi her ser, og sett på mellom-lang og lang sikt, vil det
være vanskelig å forstå at et så stort område som ca. 150 daa. nå i det hele tatt vil bli å vurdere
for parkering/hensetting (med service) av tog.

Disse innspill/merknader vil jeg håpe blir tatt inn i den videre vurdering av lokasjon for hensettinganlegg Fredrikstad - Sarpsborg og at alternativet «Valle», spesifikt «… og ett i sør som ligger sørøst for
hovedsporet, sør for Valle godsterminal og nord for boligområdet ved Hauge.» vil bli trukket.

Jeg ser med interesse fram imot den videre saksgang og forhåpning hvor mine merknader kan tas til
følge og holdes gjerne oppdatert.

Med vennlig hilsen
………………………………………….. (sign.)
Gunnar H. Humlekjær
Halvors vei 20/22 - 1661 Rolvsøy

Med vennlig hilsen / Best regards,
Gunnar H. Humlekjær
G.H. Engineering AS
Mobile phone: +47 908 58 850
e-mail ; gunnar.humlekjaer@online.no
Postadresse ; Halvorsvei 22, 1661 Rolvsøy
CONFIDENTIALITY AND DISCLAIMER NOTICE: This message is for the sole use of the intended recipients and may contain confidential
information. If you are not an intended recipient, you are requested to notify the sender by reply e-mail and destroy all copies of the original
message. Any unauthorized review, use, disclosure or distribution is prohibited. While the sender has taken reasonable precautions to
minimize the risk of viruses, we cannot warrant the absence of, or accept liability for, any such viruses in this message or any attachment.

From:
Sent:
To:
Subject:

Bente Johansen <bente.helen.johansen@gmail.com>
30. januar 2019 23:15
Postmottak Bane NOR SF
InterCity-prosjektet, høringsuttalelse til planprogram Hensetting
Fredrikstd - Sarpsborg, saksnummer 201811026

Ang. uttalelse til planprogrammet for hensettelse av tog på Valle.
Som grunneiere av dyrka mark, er vi sterkt bekymret for alle daa som blir
omgjort fra å dyrke mat på - til andre formål. Det er full forståelse for at man både
trenger areal til veier, jernbane og annen bebyggelse, men man har også andre typer
areal som det fint går an å benytte, og som man må forsøke å realisere de forskjellige
prosjektene på. Den dyrka marka vi har her på Valle - alternativet er god matjord, som
det blir dyrket korn av meget god kvalitet på, og som IKKE må bli brukt til noe annet
formål!
Vi kan ikke bare stå og se på at den dyrka marka vår blir tatt fra oss, bit for bit: til
sykkelveier, veier - event. togparkering, osv. Det blir ikke noe grunnlag igjen for å dyrke
jorda - bare små fliker av jorder i ugunstige former som "tilfeldigvis" ikke trengs å bli
benyttet. Dette er en realitet, som det faktisk er viktig å se på også. Vårt ståsted, er
først og fremst for å berge den dyrka marka, både den våre naboer eier og driver, og vår
egen. Og utgangspunktet er at den lille prosentdelen vi har av matjord/ dyrka mark her i
Norge, ja den må vi virkelig heine om!
På Valle-alternativet vil man også berøre mange husstander, og støy-problematikk, er
bare en av utfordringene noe som raskt dukker opp!
De to andre alternativene: Kampenes og Klavestad, kjenner vi ikke så godt til mht.
omgivelser, så vi kan ikke sette disse tre alternativene opp mot hverandre, når det
gjelder negative og positive punkter.
Vårt sterke ønske, er at Bane Nor ikke arbeider videre med Valle-alternativet, da dyrka
mark vil gå tapt, og den MÅ vi få fortsette å benytte til å dyrke mat på - noe ALLE
mennesker trenger!
Mvh
Rekustad Gård DA
Org.nr. 993625752
Geir Oskar Johansen
Bente Helen Johansen

Merknader til planprogram

KAMPENES

From:
Sent:
To:
Subject:

Elin Jelsnes <elinjelsnes@gmail.com>
1. februar 2019 14:53
Postmottak Bane NOR SF
Innspill til togparkering Sarpsborg/ fredrikstad

Hei.
Det vil komme nytt boligfelt med over 100 nye boenheter på Kroken ved Kampanes. (Kanskje fler)
Dette boligfeltet bygges rett inntil jernbanelinjen.
Dette er et sted som kommer til å ha mange småbarnsfamilier, derfor ønsker vi at IKKE
togparkeringen skal komme på Kampenes med tanke på sikkerhet til barn og HMS.
Dette kommer til å bli et gangavstandsområde for både barnehage, skoler og sentrum, og da ønsker
man IKKE mer tungtrafikk i nærheten.

Hilsen Elin Jelsnes

Merknader til planprogram

KLAVESTAD

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Hans August Hauge <hans.a.hauge@live.no>
31. januar 2019 13:20
Postmottak Bane NOR SF
'Pappa'
InterCity-prosjektet, høringsuttalelse til planprogram Hensetting
Fredrikstad-Sarpsborg, saksnummer 201811026

God dag.
På vegne av eiendommen 1040/1/0 i Sarpsborg kommune (innenfor forslagsområdet til alt.
Klavestad) ønsker jeg selvfølgelig med og komme med innspill til valg av alternativ til hensetning.
Men grunnet at jeg i går (tirsdag 30.01.19) ble informert om at en av mine naboer har fått utsatt sin
frist til det er gjennomført befaring på området ønsker jeg å få den samme utsettelsen. Da
representantene for denne eiendommen (1040/1/0) også skal delta på denne befaringen som er satt
til fredag 08.02.19.
Grunnlaget for forespørselen om utsettelse av fristen er at jeg ønsker å ha muligheten til å ta
resultatet av samtalene i denne befaringen med i mitt innspill.

Med vennlig hilsen
For eiendommen 1040/1/0, Bjørnstad gård Nordre v/Bjørn Hauge
Hans August Hauge
Epost: hans.a.hauge@live.no
Mobil: 92492525

From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Hans August Hauge <hans.a.hauge@live.no>
15. februar 2019 23:39
Postmottak Bane NOR SF
InterCity-prosjektet, høringsuttalelse til planprogram Hensetting
Fredrikstad-Sarpsborg, saksnummer 201811026.
InterCity-prosjektet, høringsuttalelse til planprogram Hensetting
Fredrikstad-Sarpsborg, saksnummer 201811026.docx

Hei.
Vedlagt denne eposten ligger vårt innspill. Takk for den utsatte fristen og takk for en
konstruktiv befaring på Klavestad.
Mvh.
Hans August Hauge
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Innspill til utredning av «Hensetting Fredrikstad-Sarpsborg, saksnummer 201811026»,
alternativ 3 Klavestad/Bjørnstad.
Jeg starter med og takke for en konstruktiv befaring på området onsdag 13.02.19 og takk for
den utsatte fristen for innspill til i dag, fredag 15.02.19.
Jordvern har i de senere årene blitt satt mer og mer på dagsorden både på kommunalt nivå,
fylkesnivå og statlig nivå. Det økende trykket på jordvern har sin veldig enkle forklaring i at
flere og flere her i dette landet har oppdaget at vi har en veldig liten andel dyrka mark. Som
stadig blir mindre.
Nasjonal jordvernsstrategi som er vedtatt i
stortinget har satt som mål at vi må begrense og
unngå utbygging/omdisponering av dyrkamark
der det er mulig, dette burde da i særdeles stor
grad gjelde og følges av statlig eide selskaper.
Prosentandelen dyrket mark i Norge pr. 2018 er
på 3% av Norges landmasse ink. Innsjøer, elver
og våtmark. I 2006 var den på 4%. Av disse 3%
(pr. d.d.) har vi 1% dyrkamark som kan
potensielt brukes til korn, grønnsaker bær, m.m.
som er av matkvalitet. Til sammenligning består
Norges landmasse av 76% skog og annen
utmark.
Vi ser gjentatte år at forskjellige faktorer,
primært været i dette landet gjør at resultatet
av våre avlinger er lavere enn potensialet i
regnet i ren matjord (1%).
Vekstsesongen 2018 er et eksempel på dette.
Vi hadde en varm og tørr vår som ble etterfulgt
av en veldig varm og tørr sommer. Det lille
regnet som kom fra slutten av mai til starten av august kom i små konsentrerte byger som
gjorde mer skade på jorda enn nytte. Det var også såpass «tørt» at høstningen ble en
utfordring fordi mye av f.eks. korn bare «drøsset» eller «støvet» bort og en stor andel av det
som lot seg høste ikke var av matkvalitet. Her på Bjørnstad gård, Nordre (1040/1/0) var vi
«heldig» og hadde bare et gjennomsnittlig avlingstap (de siste 5 årene) på ca. 30%. Dette var
vesentlig «bedre» enn mange andre. Nåværende regjering med Høyre og FRP valgte, etter
og blitt informert om det potensielle skade omfanget, å gå aktivt inn med utvidete
muligheter for søknad om avlingserstatning og stilte mye større summer enn normalt til
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disposisjon til dette. Det burde si en hel del om alvorlighetsgraden av fjorårets vekstsesong
og avlingsresultat.
Så det å opprettholde de få matjordsressursene vi har igjen i Norge, er ikke bare et stort
globalt, nasjonalt og lokalt ansvar vi har for å kunne ha nok mat til våre egne innbyggere pr. i
dag, men også et ansvar overfor de kommende generasjonene som også skal leve av dette
landet med en økende verdens populasjon. For hva hjelper det å ha mye penger på bok hvis
det ikke er noe mat å få kjøpt andre steder. 2018 var nok bare forsmaken på dette, for det
var ikke bare Norge som slet med dårlige avlinger men hele Nord Europa.
Så evnen til å produsere egen mat er en vel så stor del av vår samfunnsberedskap som
tilgang på rent drikkevann og sikkerhet/trygghet.
Her i Sarpsborg har vi i mange år, både lest og hørt om dette dobbeltsporet som kommer.
Det jeg har forstått ut ifra forundersøkelser og forord til prosjektmandater til dette, så er
det reelle alternativet til dobbeltsporet ment å følge nåværende trase fra Hafslund,
gjennom og forbi Klavestad til sør for Bjørnstad og nord for Stasjonsbyen (Skjeberg).
Dette kommer garantert til å gjøre beslag på store arealer med dyrket mark da dagens
jernbane skjærer rett igjennom de beste områdene vi har i Østfold med dyrket mark.
Da dette er en viktig utvidelse av vår nasjonale infrastruktur ser behovet for dette.
Samtidig virker det som at det alltid er matjorden som må vike og det finner jeg det veldig
uheldig med bakgrunn i innledningen min om jordvern. Men uten et reelt annet trasevalg så
er det forståelig. Så kommer i tillegg slike prosjekter som hensettingsplass, som ja er
nødvendige for og kunne utvide vår kapasitet på jernbanen også all annen infrastruktur som
følger med dette. Når dette også blir lagt i områder med særlig god matjord som er
opparbeidet gjennom tusenvis av år, kjenner vi både på fortvilelse, maktesløshet og sinne.
Her på Bjørnstad gård, Nordre har vi allerede et anlegg tilhørende Bane nor på eiendommen
og vi som mange andre har jernbanen som en delestrek tvers igjennom eiendommen.
Med dette anlegget følger all trafikk av personell og utsyr som slike anlegg medfører i tillegg
kommer trafikk til «vår» strekning av jernbanen for vedlikehold og feilretting. Dette
medføre en del ekstra bekymringer, frustrasjon og tidvis ekstra arbeid. Så følelsen vi nå
sitter med er «å nei, ikke enda mer». Så psykologisk tenker jo vi at nå er det på tide å se på
alternativer så denne byrden kan deles litt på.
Det finnes et alternativ til hensetting som hverken berører dyrkamark eller boligområder
noe nevneverdig. For oss som bor opp i dette her, så virker jo da f.eks. et anlegg på
østrelinje og da Kampenes som det alternativet med minst alvorlige og mindre alvorlige
konsekvenser. At noe så trivielt som at dagens tog mangler teknologien til å kjøre på
østrelinje er for oss helt idiotisk. Hvis det er slik som vi fikk opplyst på befaringen på
eiendommene her, at det skiller et år i tidsplanene på bygging av hensetting og
oppgradering av signalsystemet. Da er regnestykket veldig opplagt. På den ene siden enten
«drøye» et år i byggingen av hensetting, en utsettelse som sannsynligvis kommer av seg selv
i slike prosjekter. På denne måten skal angivelig alle tog være oppgradert til å kjøre på nytt
signalsystem innen 2030. Dette sett opp mot å radere områder med dyrkamark som det tar
hundrevis om ikke tusen år å erstatte (for å oppnå sammen kvalitet), når det faktisk finnes
reelle alternativer som ikke ligger på matjord. Da burde jo dette være det helt klart beste.
InterCity-prosjektet, høringsuttalelse til planprogram Hensetting Fredrikstad-Sarpsborg, saksnummer 201811026.
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Vi er på vei inn i et generasjonsbytte på gården. Dette gjør at tåleevnen økonomisk til
gården kommer til å være mye mindre enn normalt i mange, mange år fremover.
Dobbelt sporet som på et eller annet tidspunkt kommer har vi vært klar over lenge og burde
være innafor vår tåleevne. Men det å miste enda mer matjord til andre prosjekter som
hensetting, kan gjør at det ikke lenger er noe driftsgrunnlag på gården.
Gården med sine 300daa dyrkamark pr. d.d. er en av gårdene i Norge som produserer korn
(1%) og har et jordsmonn med potensiale for gode avlinger med matkorn og har et
potensiale for det som NIBIO kaller «proteinrike planter» som brukes til produksjon av ikke
kjøtt innholdig mat. Mister vi eller ser faren for å miste vårt driftsgrunnlag forsvinner også
mulighetene våre til å satse økonomisk og fremtidsrettet både når det gjelder en mer
klimavennlig drift men også en fremtidsrettet drift.
Det samme jordsmonnet gjør at dette området nødvendigvis ikke har de beste
grunnforholdene for bygging av større anlegg. Langs jernbanen, sør for omformerstasjonen
på eiendommen ligger det en rekke med «synkehull» med kvikkleire.

De undertegnede kunne har fortsatt med mye mer om den psykologiske slitasjen, de
negative konsekvensene et hensetting sannlegg vil ha for livskvaliteten, privat- og
bedriftsøkonomien. De ødelagte friluftsområdene som brukes både av beboere på
Sandbakken, Klavestad, Navestad og Bede. Men det vi mener er den aller viktigste faktoren
for hvorfor Klavestad er det dårligste alternativet samfunnsøkonomisk, dårligst for
samfunnsberedskapen og for muligheten til å produsere trygg mat i Norge er det jeg startet
dette innspillet med. Jordvern, dette burde i seg selv være mer enn nok for å gjøre som det
ble gjort i de tidlige rundene og som Sarpsborg kommune også ønsket. Å stryke Klavestad
som alternativ. Bygg på områder med skog som vi har mye av i dette landet. Etter vår
kjennskap er det fjellgrunn på Kampenes som også er tryggere å bygge på.

Med vennlig hilsen
Bjørn Hauge, Hans August Hauge, Charlotte Dyrnes Hauge og Jon Åsbjørn Hauge.
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From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Elise Marie Grythe <klavestad@hotmail.com>
15. februar 2019 18:08
Postmottak Bane NOR SF
"InterCity-prosjektet,høringsuttalelse til planprogram Hensetting
Fredrikstad - Sarpsborg, saksnummer 201811026
inspill til hensettingsplass.docx

Hei
Fikk utsatt frist av Robert Moan da vi hadde befaring på Klavestad 13.02.19.
Håper det er greit at den er som vedlegg.
Mvh Elise MK Grythe

InterCity-prosjektet, høringsuttalelse til planprogram
Hensetting Fredrikstad – Sarpsborg, saksnr: 201811026
Gjelder planområde Klavestad
Klavestad 14.02.19

Jeg driver Klavestad gård som femte generasjon og har smågrisproduksjon og kornproduksjon som
inntektskilde. Jeg investerte 2,9 MNOK i smågrisproduksjonen i 2012 for at jeg ville satse på at jeg
kunne leve av gården resten av mitt yrkesaktive liv.
I planområdet ligger det ca. 150 daa av mitt dyrkbare areal noe som utgjør
arealet.

63 % av det totale

Tap av dyrkbar mark er lik tap av spredeareal som jeg er helt avhengig av da dyra produserer gjødsel
som er en ressurs i kornproduksjonen.
Tap av dyrkbar mark vil ha konsekvens for smågrisproduksjonen da det er krav til spredeareal fra
myndighetenes side, og en reduksjon av spredearealet vil gjøre at jeg ikke lenger kan drive med dyr
på gården.
Det dyrkbare arealet i planen har i dag en god arrondering, det strekker seg fra gårdsplassen til
skogen, kun delt av den eksisterende jernbanen. Arealet er en del av det åpne landskapet som
strekker seg fra Hafslund mot Skjeberg.
Anlegget vil trenge en adkomstvei, hvis denne da går fra Haugeveien (fv. 583) eller Skjebergveien
(fv.118) via Klavestadgata, vil den gå over dyrkbar mark. Det vil også føre til en forringelse av gården
gjennom økt trafikk.
Skogen som ligger inne i planavgrensningen er av middels til høy bonitet og er med i den langsiktige
planen for gården. Deler av skogen ble hogd i 2018 og det er planlagt tilplanting av det hogde arealet
i 2019. Jeg har satt av et område som har høy bonitet i skogen hvor det er gran og forskjellige
løvtrær, som en lunge til dyrelivet. Den vil etter hvert bli til urskog og dermed vil kunne ha flere
insektarter og annet dyreliv.

Sånn jeg ser det så vil jeg uansett hvor hensettingsplassen legges, tape dyrkbar mark og skog, det vil
få konsekvenser for meg som ikke er akseptable. I verste fall vil det bety at jeg ikke lenger kan ha
levebrødet mitt på gården.
Mvh Elise Marie Klavestad Grythe

From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Anny Guro Bjørnstad <anny-guro@hotmail.com>
15. februar 2019 23:31
Postmottak Bane NOR SF
InterCity-prosjektet, høringsuttalelse til planprogram Hensetting
Fredrikstad-Sarpsborg, saksnummer 201811026
Høringsinspill planprogram Hensetting.docx

Til Robert Moan.
Hei.
Her kommer høringsinnspill fra en del av oss som var på befaring på onsdag, og noen flere.
Jeg blir glad for tilbakemelding på om du har mottatt dette.
Mvh.
Anny Guro Bjørnstad Gustavsen m/flere
Sendt fra E-post for Windows 10

InterCity-prosjektet
Høringsuttalelse til planprogram Hensetting Fredrikstad-Sarpsborg
Saksnummer 201811026



hvilke alternativer som bør utredes videre

Det er mye snakk om at jordvern er viktig. Bane NOR er blant annet forpliktet til å vurdere
andre områder enn dyrka mark når de skal planlegge og iverksette utbygging av infrastruktur.
Vi synes det da er vanskelig å forstå og umulig å akseptere at Klavestad/Bjørnstad, med svært
god jord og som et typisk jordbruksområde, likevel har endt opp med å ligger inne som et av
tre alternativer for hensettingsplass Fredrikstad-Sarpsborg.
Vi mener at det å ta vare på og opprettholde de få matjordressursene vi har igjen i Norge, er
den største og viktigste verdien vi kan bringe videre til våre etterkommere – et globalt,
nasjonalt og lokalt ansvar for nå og for framtiden.
I Sarpsborg har vi i mange år levd med spørsmålet rundt dobbeltspor. Det er blitt stilt et krav
om at dobbeltspor og ny vei over Glomma skal planlegges parallelt, samkjøres, da dette er et
område med særskilt verdi.
For oss er det da et stort paradoks at planlegging av dobbeltspor, hensettingsplass og nytt
signalsystem (ERTMS) i området Fredrikstad-Sarpsborg, ikke er pålagt å samkjøres. For oss
strider det mot all sunn fornuft at verdien av dyrka mark ikke er viktigere enn at fordi
signalsystemet (ERTMS) er planlagt til å sluttføres et år senere (2030) enn hensetting
(Sarpsborg 2029), kan dette avgjøre i negativ forstand for Klavestad/Bjørnstad og mange daa
med dyrka mark. Vi mener at en så liten tidsforskjell i det evige perspektivet, ikke skal kunne
avgjøre plassering for hensetting og tap av god matjord.
Plan for hensettingsplass og signalsystem må samkjøres! Og helst også med plan for
dobbeltspor.
Med bakgrunn i det overnevnte mener vi at hensetting for Sarpsborg må ligge på østre linje.
Og vi vil at Skauløkka skal tas inn i planen på nytt. Her er noen av de argumentene vi legger
til grunn for dette:
Først av alt er det ingen som bor der, og det er ingen som har utsikt dit. De som bor sør for
østre linje har mindre belastning i form av færre tog, enn de som bor ved linja til Halden og
som etter hvert vil få dobbeltspor i tillegg, med det det vil si av anleggsarbeid m.m. Østre linje
er i seg selv en naturlig skjerming i forhold til et eventuelt hensettingsanlegg på Skauløkka,
og i forstudien er hensettingsanlegget også lagt et godt stykke inn i skogen, det er «gjemt». Vi
mener også at ved å legge det her, deler befolkningen på østsiden av Glomma på belastningen
det er at jernbanen skal utbygges.
For det andre kan et hensettingsanlegg her eller på Kampenes i stor grad planlegges
uavhengig av dobbeltsporets framdrift.

Viktigst av alt, Skauløkka består av fjell. Selv jordet som ligger der, har kun et tynt lag med
jord over fjell. Grunnforhold står for en stor del av utgiftene ved utbygging, og dette vil derfor
også kostnadsmessig være et tryggere alternativ enn Klavestad, som består av tykk
havavsetning, noe som i følge forstudien består av typisk leire eller silt, en avsetningstype
som kan omfatte skredmasser fra kvikkleireskred.
Skauløkka er eid av Hafslund Hovedgård, vi mener at de ikke er like avhengige av og knyttet
til sin eiendom som private grunneiere er, verken økonomisk, personlig, historisk eller
psykologisk. Dette er en relativt liten del av Hafslund Hovedgård sin eiendom, og det gjør
dem på langt nær så sårbare som private grunneiere, alle med mindre eiendommer, vil bli.
Vi mener Skauløkka må være enklere å planlegge og tilpasse enn Kampenes, hvor det må tas
hensyn til næringsbygg, og hvor en del av arealene er avsatt til næring. Det vil være nærmere
Sarpsborg enn Kampenes og dermed føre til noe mindre tomkjøring, og vi mener at det ikke
vil berøre og komme i konflikt med private grunneiere, beboere eller infrastruktur i samme
grad som på Kampenes.
Skauløkka ligger i skogen og er i noen grad skjermet av landskapsformene. Det vil si at når
man møter på det så ser man det, men når man ikke er i nærheten, trenger man heller ikke å
forholde seg til det i like stor grad som på Klavestad, der flere beboere vil ha utsikt direkte til
området til enhver tid og turgåere vil måtte forholde seg til det i større grad enn på Skauløkka.
Vi mener at ulempen derfor er langt mindre enn på Klavestad, både når det gjelder
landskapsbildet, men også når det gjelder lys-forurensning. Vi mener at anleggsarbeid, arbeid
på og tilkjøring til anlegget vil være av mindre sjenanse enn ved Klavestad. Vi mener også at
lydforurensning vil dempes av skogen og ramme færre ved Skauløkka, enn ved Klavestad.
På Klavestad/Bjørnstad må det mest sannsynlig bygges adkomstveier fra Haugeveien, eller
Skjebergveien. Dette vil forringe landskapet ytterligere og nødvendigvis kreve mer dyrka
mark enn det som ligger inne i planen nå. Vi mener at adkomstvei til Skauløkka ikke vil føre
til like store inngrep, da det allerede ligger veier fram til Østre linje, og en videre kan bygge
adkomstvei parallelt med hensettingsanlegget på fjell.
Området rundt Skauløkka blir brukt som frilufts og rekreasjonsområde, og dette er
hovedargumentet for at det ikke er blitt tatt med videre i planen. I forstudien står det at det vil
berøre og forringe rekreasjonsverdiene gjennom arealbeslag og barriervirkninger. Vi har stor
forståelse for at dette er svært uheldig, men mener likevel at de negative konsekvensene ved
Klavestad/Bjørnstad må veie tyngre. Når det gjelder de minste barna, er vår erfaring at
barnehager/barneskoler går til et sted, f.eks. en bålplass, og at de oppholder seg i dette
området fram til de går tilbake. Når det gjelder de eldre barna krever de mer plass i form av
løyper de går/jogger, og områder hvor de kan bedrive orientering, men vi mener at det i
Hafslundskogen fortsatt vil være et stort område som kan og vil bli brukt som frilufts- og
rekreasjons-område for alle aldre, at det fortsatt vil være store nok områder til å kunne bruke
skogen aktivt. Områder hvor man kan være helt for seg selv. Allerede i dag må alle som
benytter dette området krysse jernbanen, så noe barriere er det alt. Vi tror også at svært få
oppholder seg i lengre tid på selve Skauløkka. Og det må kunne gå an å minske
barriereeffekten ved f.eks. å lage en passasje for kryssing til fots ved innkjøringen til selve
anlegget.
På Skauløkka er det en løsning på 30 togsett som ligger inne i forstudien. Ved å evt. justere
dette ned, vil inngrepet/arealbeslaget kunne bli mindre.



hvilke temaer (konsekvenser) som bør utredes

Elise Grythe er en av relativt få under 45 år i Sarpsborg som har satset på og lever av gården
og kun den. Hun driver med gris og er helt avhengig av jordbruksarealet hun har. Blir
arealene mindre, mister hun spredningsarealet sitt og kan ikke fortsette med gris videre. Det
vil si at hennes investeringer er bortkastet og at hun står uten inntektsgrunnlag for framtiden.
Hva skal hun leve av om det kommer et hensettingsanlegg på Klavestad? Hun er femte
generasjon som lever av gården og dens inntekter.

Tre av gårdene som har dyrka mark inne i planområdet leier ikke ut jordene til andre, men
ønsker å drive og så godt det lar seg gjøre, leve av jordbruket. Vi er i etablererfasen i livet og
har et ønske om å bringe jordbrukstradisjonen videre. En av oss står midt oppe i et
generasjonsskifte nå. Dette er gårder med et areal som gjør det svært sårbart om vi skulle
miste noe areal i det hele tatt, da driftskostnader og investeringsbehov stort sett er det samme,
uavhengig av størrelsen på arealene. I en kostnadstung og allerede presset næring vil det være
vanskelig å drive videre med et mindre jordbruksareal, om det så bare er snakk om noen færre
daa.
De fleste av gårdene som har arealer som ligger inne i planen og som har valgt å leie den ut,
har drevet jorda si selv fram til det siste. Og vi tror at noe av grunnen til at de har valgt å leie
ut, er at de nettopp har noe mindre arealer enn vi som fortsatt driver den selv. Det sier noe om
hvor sårbart det er. Det er ikke noe galt i å leie ut jorda, men det er ønskelig å opprettholde
jordbruket i dette landet og det skjer ikke om alle leier ut. Spesielt med tanke på overføring av
kunnskap er dette uheldig. I forhold til de som leier ut jorda si, er det også avgjørende for dem
at arealene ikke blir mindre, da det vil gjøre dem vanskeligere å leie ut og det i framtiden godt
kan tenkes at noen av dem ønsker å drive arealene selv igjen. For de som leier har også
størrelsen og framkommeligheten mye å si for muligheten til å fortsette å leie.
Det er en grunn til at størrelsen på gårdene er som de er, og vi tre som ønsker å drive selv har
omtrent det antallet daa som er snitt for jordbruksbedrifter i Norge å ha i 2018 (SSB).
Vi ønsker at dere ser på hvilke ikke prissatte og prissatte konsekvenser det har at flere
gårdbrukere mest sannsynlig ikke kan opprettholde driften av sine jordbruksarealer.


informasjon og lokal kunnskap om de aktuelle områdene.

Dyrka mark.
Klavestad har gjentatte ganger blitt nevnt/vurdert med tanke på utbygging, både i Sarpsborg
kommunes arealplan og i Østfold Fylkeskommunes arealplan. Arealene som ligger inne i
planen er de første av «alle jordene» i Skjeberg når man kjører fra Sarpsborg sentrum.
Klavestad ligger bare fem kilometer fra Sarpsborg torg. Vi er svært bekymret for at et allerede
presset jorbruksareale vil bli ytterligere presset ved en evt. hensettingsplass. Jordbruksarealet
som er omsluttet/avgrenset av Edonbakken i nord, Haugeveien i vest, Skjebergveien/Nedre
langgate i øst og nå muligens hensettingsplass i sør vil få et ytterligere press som et inneklemt
areale/jorde, og vil dermed være mer utsatt for utbygging i framtiden.

Vi ønsker at det utredes hvilke konsekvenser en utbygging av et hensettingsspor med
adkomstveier vil kunne få for omkringliggende jordbruksarealer nå og i framtiden.

Klavestadgata er en «traktorvei» som krysser jernbanen og jordene. Den blir brukt av svært
mange til fots og på sykkel. Både til rekreasjon, som tur og trim, men det er også flere som
bruker den som ferdselsåre til jobb og skole, til fots eller på sykkel. Klavestadgata er med på å
danne en naturlig gårunde for flere områder, alt etter som hvor langt en ønsker å gå/sykle. Vi
reagerer på at det i forstudien står: «…berører Klavestadgata som antas å være en del brukt
som turvei…» Vi mener det er en underdrivelse. Klavestadgata blir også relativt ofte brukt av
skoleklasser på sykkel. Skogene øst og vest for dagens jernbanespor i planområdet blir også
mye brukt som turområde.
Området er i all hovedsak et åpent og naturlig kulturlandskap, kun oppdelt av traktorvei, et
jernbanespor og delene mellom ulike jorder. Området er en del av en relativt flat slette. Et
hensettingsanlegg vil være en sterk kontrast og et fremmedelement i forhold til det som i dag
fremstår som jorder, skog og «urørt» natur. Et vakkert landskapsbilde med god sikt. Vi mener
dette vil forringe kvaliteten området har som boområde, ikke bare for gårdene som ligger i
nærheten, men også for boligfeltene i Nedre og Øvre langgate, hvor flere har utsikt til
området. Vi mener dette eventuelle innhogget i naturen også vil forringe rekreasjonsverdien
området har for de som benytter det til turområde. Ikke bare for de som bruker Klavestadgata,
men også for alle de som bruker skogene øst og vest for dagens jernbanespor, det er mange.
Biltrafikk via evt. adkomstveier og økt hyppighet av tog er også en del av denne
bekymringen, samt lysforurensning fra et eventuelt anlegg.
Vi ønsker at det vurderes noe mer rundt hvilke konsekvenser en evt. hensettingsplass har i
forhold til rekreasjonsverdi og boverdi i området.
Vi er rundt syv gårder som har jorder på begge sider av jernbanen og som derfor krysser
jernbanen for å drifte jorda. Det er minst fem overganger i planområdet og disse overgangene
må opprettholdes, da de er helt nødvendige.

I bakken under jordene er det en mengde av infrastruktur, som fiberkabler, andre kabler,
vannledninger, privat vanningsanlegg og drenering. Vi forventer at dette blir godt ivaretatt ut
fra gjeldende regler og eventuelle kontrakter ved en eventuell utbygging.
Det er kulturminner og fornminner i planområdet, og det er funnet helleristninger rett utenfor
planområdet. Det er ikke lang avstand til en bygdeborg, samt helleristningen Bjørnstadskipet.
Vi vil derfor anta at det er flere kulturminner å finne i området.

Vi er skeptiske i forhold til evt. lydforurensning, både for oss nærme, men også for
omliggende områder, da vår erfaring fra tog som tuter i dette området er at det bærer svært
langt og godt avsted. Det er blitt sagt at de nye togene nesten ikke lager lyd når de stopper,
men vi er likevel bekymret for eventuell støy.

Vi ønsker at det gjøres fysiske undersøkelser av hvor langt og hvor høyt lyd bærer i dette
området, gjerne under ulike værforhold.

Vi er også bekymret for eventuelle uvedkommende som vil kunne tiltrekkes av et slikt evt.
anlegg med ønske om å begå hærverk, innbrudd eller forsøpling.
Skogen er en langsiktig ressurs hvor eierne ofte har en langsiktig plan for forvaltningen av
den. Skogsområdene som ligger inne i planen har grunneierne en plan for. Det vil si at de
f.eks. har planlagt sånn at de kan hogge tømmer ved pensjon eller generasjonsskifte. Skogen
er en del av ressursgrunnlaget til gårdene. Skogen i planområdet består av høy bonitet og har
god avkastning.


hvordan informasjon og medvirkning skal gjennomføres

Vi forventer at vi, våre familier og våre eiendommer blir behandlet med respekt. Det vil blant
annet si at vi holdes løpende informert, at det legges opp til en dialog, at det vises hensyn til at
dette er noe vi på ingen måte ønsker og at det uansett endelig resultat skaper en stor belastning
når det gjelder usikkerhet, maktesløshet og bekymring for framtiden, for ikke å snakke om
tiden og energien det tar å forsøke å følge med på prosessene og planene.
Vi forventer at vi vil kontaktes før evt. arbeider blir satt i gang, det være seg målinger eller
hva som helst som skjer på våre eiendommer. Vi forventer også at det ved eventuelle arbeider
blir skrevet kontrakter, og at vi ikke under noen omstendigheter trenger å måtte stå med lua i
hånda ovenfor Bane NOR og deres arbeidere.

Avsluttningsvis ønsker vi å gå tilbake der vi startet. Jord er ikke bare jord. Jorden på
Klavestad og Bjørnstad, all jorden som ligger inne i planen for dette området, er svært god.
Jordene er flate, har god drenering og god arrondering, men mest av alt er det her en god
jordtype med en svært god sammensetting av næring som gjør at det her kan dyrkes hva som
helst og en kan forvente avlinger godt over gjennomsnittet. Slik jord er mangelvare i Norge
og et evt. hensettingsanlegg vil skade langt mer enn kun de daa som vil bli brukt på selve
anlegget.

Vi vil ikke ha hensettingsanlegg på Klavestad/Bjørnstad og ønsker at dette området blir tatt ut
av planen.

Elise MK Grythe, Hans Grythe, Bjørn Hauge, Hans August Hauge, Charlotte Dyrnes Hauge,
Jon Åsbjørn Hauge, Britt Marlene Sørli, Erik Sørli, Hanne Østby, Asbjørn Østby, Nils Ole
Klavestad, Bjarne CB Bjørnstad Gustavsen og Anny Guro Bjørnstad Gustavsen.
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InterCity-prosjektet
Høringsuttalelse til planprogram Hensetting Fredrikstad-Sarpsborg
Saksnummer 201811026
Vi er fjerde generasjons grunneiere på Klavestad. Vi ønsker å fortsette med jordbruk, og
ønsker ikke hensettingsanlegg på Klavestad. Vi er avhengige av det jordbruksarealet vi har for
å kunne forsvare investeringer og opprettholdelse av drift. Vi ønsker at våre barn skal kunne
drive videre.
Vi vil at adkomstveien til et eventuelt hensettingsspor går via Bjørnstad, da vi mener det er et
større press på jordbruksarealene på Klavestad enn på Bjørnstad. Vi tror at en eventuell
adkomstvei via Klavestadgata vil gjøre at presset på jordbruksarealene nord for Klavestadgata
vil bli enda mer utsatt for videre nedbygging i framtiden.
Videre mener vi at en eventuell adkomstvei via Klavestadgata, fra Skjebergveien, vil føre til
lettere tilgjengelighet for uvedkommende og større risiko for hærverk, innbrudd og forsøpling
av vår eiendom og et eventuelt hensettingsanlegg enn om veien går via Bjørnstad, som er mer
skjult, mindre tilgjengelig for allmennheten. På Klavestadhaugen bor det svært mange, og
innkjøringen til vår del av Klavestadgata fra Nedre Langgate er svært lett tilgjengelig,
samtidig er den øvre delen av veien så og si skjermet for tilskuere. Vi har et redskapshus ved
Klavestadgata, nærmere Nedre Langgate, som allerede har blitt utsatt for hærverk og innbrudd
flere ganger. Området er også svært utsatt for uønsket og ulovlig forsøpling. Pga. dette har vi
forsøkt å holde en relativt lav standard på den delen av Klavestadgata som går over våre
jorder. Blir veien oppgradert til en evt. adkomstvei, er vi dessverre helt sikre på at
konsekvensen vil være mer uønsket ferdsel og mer ulovlig adferd fra uvedkommende.

Vi ønsker heller ikke at en eventuell adkomstvei går via Klavestadgata til Haugeveien, da
dette bokstavelig talt er rett gjennom vårt gårdstun, og det i stor grad vil forringe vår og våre
barns livskvalitet, sikkerhet og bevegelsesfrihet. Det er allerede i dag mange som prøver å ta
«en snarvei» med bil gjennom gården og opp til Klavestadhaugen. En adkomstvei her vil øke
dette presset i stor grad. Det vil også kunne føre til mer hærverk og flere innbrudd på vår gård.
Vi ønsker at det konsekvensutredes hvor mye dyrka mark som kommer til å måtte bli berørt
totalt, med adkomstveier, anleggsarbeid og annet.
Vi tror det også vil føre til mer «uvøren» kjøring, samt parkering på våre jorder.
Hvert år ser vi vipe på jordet innenfor planområdet.
Svært mange bruker Klavestadgata som ferdselsvei. Når man går nedover Klavestadgata, får
man følelsen av å være helt for seg selv, og vi synes det er godt å hvile øynene på skog og
jord og kanskje en solnedgang. Et hensettingsanlegg vil oppleves som en sterk kontrast og
barriere i landskapsbildet.
Vi er helt avhengige av en god måte å krysse jernbanen på med våre landbruksmaskiner, da vi
har jorder og et redskapshus på den andre siden av jernbanen for vårt gårdstun.

Vi reagerer på en del av retorikken som er blitt brukt i planene og omtalen av planene. Vi
opplever at det positive ved området og det negative ved en eventuell utbygging, ikke blir
framstilt i like stor grad på Klavestad som på de andre områdene.
Vi har flate, firkanta jorder, og jorden er svært god. Vi er derfor veldig bekymret for hvilke
konsekvenser et eventuelt hensettingsanlegg vil ha for vår gård. Da vi begge i tillegg lever av
musikk, og det blir spilt inn en god del lydopptak på gården, er vi også svært bekymret for
støyen et eventuelt hensettingsanlegg vil føre med seg.
Vi ønsker at Klavestad blir tatt ut av planen.
Anny Guro og Bjarne CB Bjørnstad Gustavsen

