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INNLEDNING

Planforslaget kommunedelplan med konsekvensutredning for nytt InterCity-dobbeltspor Fredrikstad –
Sarpsborg, delstrekning Borg bryggerier-Klavestad og fv. 118 ny Sarpsbru med ev. omlegging av rv.
111 øst for Hafslund 1 ble førstegangsbehandlet av Sarpsborg bystyre 14.november 2019.
I henhold til plan- og bygningslovens §§ 11-12 ble det 9. desember 2019 kunngjort offentlig ettersyn
av planforslaget.
Kunngjøring skjedde ved brev til offentlige myndigheter og interesseorganisasjoner samt på
nettsidene til Bane NOR og Sarpsborg kommune. Frist for uttalelsene ble satt til 14. februar 2020.
Formålet med planarbeidet er å avklare valg av alternativ for nytt dobbeltspor mellom Borg Bryggerier
og Klavestad samt avklare løsning for fv. 118 på strekningen Sarpsborg sentrum øst – Hafslund,
inkludert ny bru over Glomma.
Hensikten med dette notatet er å gi en oversikt over hvilke uttalelser som er mottatt og gi
forslagsstillers 2 kommentarer til uttalelsene. I kapittel 4 gis det en oversikt over hvilke aktører som har
uttalt seg. I kapittel 5 er det gitt sammendrag av hver enkelt uttalelse med forslagsstillers
kommentarer.

1.1

Bakgrunn og historikk

I 2011-2013 utarbeidet Jernbaneverket (nå Bane NOR) en mulighetsstudie [1] for Østfoldbanen og
en konseptvalgutredning (KVU) for InterCity [2]. I disse ble ulike konsepter analysert og vurdert opp
mot definerte krav.
På bakgrunn av analyse av måloppnåelsen av de definerte kravene (pålitelig togtilbud, kort reisetid,
høy kapasitet og frekvens, miljøvennlighet, regionforstørrelse og byutvikling, færre trafikkulykker,
andre miljøkrav/arealinngrep) anbefalte Jernbaneverket i KVU-en konsept ØB 4B, dvs. et InterCitytilbud basert på sammenhengende dobbeltspor med stopp i alle Østfoldbyene, herunder ny stasjon
ved Grønli og opprettholdelse av dagens lokalisering for stasjon i Sarpsborg.
Fv. 118 ny Sarpsbru er prioritert i Bypakke Nedre Glomma. Sarpsborg kommune igangsatte i 2013
arbeid med en kommunedelplan for ny bru over Glomma, og har også gjennomført en
konsekvensutredning. På grunn av betydelige kulturminneverdier i området varslet Riksantikvaren og
Østfold fylkeskommune mulig innsigelse dersom ikke planlegging av veg og bane gjøres felles i dette
området. Sarpsborg bystyre vedtok i 2015 å stoppe planarbeidet for å gjennomføre felles planlegging
av veg og bane i samarbeid med Bane NOR.
Med bakgrunn i valgt jernbanekonsept og tidligere arbeid med ny Sarpsbru er det utarbeidet et
planprogram som gir formål, rammer og premisser for arbeidet med kommunedelplan for InterCity
dobbeltspor Fredrikstad – Sarpsborg, rv. 110 Simo – St.Croix og fv. 118 Ny Sarpsbru.
Planprogrammet inneholder blant annet:
•
•
•

hvilke korridorer som skal utredes
hvilke konsekvenstemaer som skal utredes og hvordan
hvordan medvirkningen skal foregå

Rv. 111 ble i 2019 endret til rv. 22. Det er brukt benevnelsen rv.111 gjennomgående i hele
planmaterialet. Det er ikke valgt å endre planbeskrivelsen og andre dokumenter med oppdatert
vegnummer.
2 Forslagsstillere er Bane NOR, Sarpsborg kommune og Viken fylkeskommune. Fra 01.01.2020 ble
Østfold fylkeskommune en del av Viken fylkeskommune. Dokumenter produsert før 01.01.2020
omtaler derfor Østfold fylkeskommune og har deres logo, mens dokumenter produsert etter
01.01.2020 omtaler Viken fylkeskommune med deres logo.
1
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Planprogrammet ble fastsatt av Fredrikstad bystyre i desember 2016 og av Sarpsborg bystyre i mars
2017. I 2018 ble planprogrammet justert. Justert planprogram ble fastsatt av Sarpsborg bystyre i mai
2018 og av Fredrikstad bystyre i juni 2018.
Planprogrammet danner grunnlag for planforslagene for kommunedelplan med konsekvensutredning
som har vært på offentlig ettersyn.
Planprogrammet gjelder for hele strekningen Seut - Klavestad, men det er utarbeidet to separate
kommunedelplaner med konsekvensutredning. En for strekingen Seut – Rolvsøy i Fredrikstad
kommune og en for strekningen Rolvsøy - Klavestad i Sarpsborg kommune.
I Sarpsborg kommune består strekningen Rolvsøy-Klavestad av to deler, Rolvsøy – Borg bryggerier
og Borg bryggerier – Klavestad. Begge delstrekningene ble behandlet i Sarpsborg bystyre 14.11.2019
hvor det ble vedtatt at kun planen fra Borg bryggerier til Klavestad skulle legges ut på høring og
offentlig ettersyn.
Dette merknadsdokumentet tilhører delstrekningen Borg bryggerier - Klavestad i Sarpsborg kommune.

2 GJENNOMGÅENDE TEMAER
2.1

Kommunedelplanens hensynssone

Hensikten med kommunedelplanen er å båndlegge nødvendig areal for framføring av jernbane og
veg. Denne kommunedelplanen omfatter en hensynssone som båndlegger nødvendig areal for videre
planlegging (detaljregulering) av jernbane og veg i påvente av videre planlegging. Det er i arbeidet
med detaljregulering at selve jernbanetraseen og vegløsningen skal optimaliseres og plasseres
innenfor den valgte korridoren (se kapittel 2.2).
Plankartene viser hensynssonen for båndlegging i påvente av vedtak etter plan- og bygningsloven
med kommuneplanens arealdel 2015-2026 (planID 201201. Vedtatt 18.06.2015) og kommunedelplan
Sentrum 2019-2031 (planID 201501. Vedtatt 20.06.2019) vist under under. Det er ikke gjort endringer i
kommunens arealplan eller sentrumsplan. Formål, bestemmelser, hensynssoner (m.m) fra
arealplanen og sentrumsplanen videreføres.

2.2

Neste fase: Reguleringsplan – detaljert avklaring av trasé

Det er i reguleringsplanen den detaljerte plasseringen av tiltaket blir avklart, og det er først da det er
kjent hvilke eiendommer som blir berørt og i hvilket omfang. Det er i reguleringsplanen arealbruken blir
fastlagt.
På samme måte som for denne kommunedelplanen, vil en fremtidig reguleringsplan også oversendes
til kommunen for politisk behandling.
Ved oppstart av reguleringsplanarbeidet, samt når planforslaget legges på høring, kommer
forslagsstillerne til å varsle direkte berørte grunneiere, offentlige etater og frivillige organisasjoner. Det
vil også bli annonsert i lokalmedia.

2.3

Støy fra bane og veg

Støy er et sentralt tema i planarbeidet, og er vurdert både som en del av de ikke-prissatte og de
prissatte temaene i forbindelse med konsekvensutredningen.
Støybelastning vil ytterligere beregnes og illustreres på kart som viser soner for støyutbredelse (jamfør
retningslinje for støy T-1442). Det gir grunnlag for å angi hvor mange som vil bli berørt (boliger, skoler
og andre institusjoner). Det skal også vises om tiltaket vil gi støy i friluftslivsområder, og andre
områder hvor stillhet er en viktig egenskap eller forutsetning.
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Avbøtende tiltak for å redusere støyulemper for bebyggelse som ligger innenfor gul eller rød støysone
skal vurderes og omtales i reguleringsplanfasen. Det er i retningslinjen T-1442 stilt krav til maksimale
støynivåer innendørs og utendørs. Støy fra både veg og bane i anleggsfase og i driftsfase vil utredes
videre.

2.4

Anleggsfase

Gjennom arbeidet med reguleringsplanen vil man få mer detaljert oversikt over konsekvensene i
anleggsfasen enn man har i denne fasen, kommunedelplanfasen, og da vil en bedre kunne se
hvordan dette kan avbøtes best mulig.
I reguleringsplanfasen vil støy i anleggsfasen vurderes. Det finnes grenseverdier for anleggsarbeid (T442), og disse er strengest for anleggsarbeid som varer over 6 måneder, det vil si at
anleggsgjennomføring for det meste av InterCity og veg vil falle inn under strengeste grenseverdi for
anleggsstøy.

2.5

Erverv av grunn og rettigheter

2.5.1 Betydning av kommunedelplanen for berørte eiendommer
Areal som inngår i de vedtatte kommunedelplanene båndlegges for framtidig detaljplanlegging av
jernbane og fv. 118 ny Sarpsbru. Dette innebærer at tiltak som er søknadspliktige etter plan- og
bygningsloven må oversendes fra kommunen til Bane NOR og Viken fylkeskommune for uttalelse.
2.5.2 Reguleringsplaner gir grunnlag for grunnerverv
Bygging av nytt dobbeltspor og veg krever arealer og rettigheter. Dette kan være på midlertidig basis
til for eksempel anleggsområde og riggområde eller på permanent basis. Arbeidet med å bygge ny
bane og veg kan ikke starte før det er inngått avtaler med grunneiere eller sikret tiltredelse/rettigheter
gjennom avtale om skjønn eller ekspropriasjon.
Både Bane NOR og Viken fylkeskommune har som mål å framforhandle minnelige avtaler som bygger
på erstatningsrettslige regler. Det legges særlig vekt på likebehandling av alle berørte grunneiere, og
at inngåtte avtaler bygger på de samme prinsippene. Ved grunnerverv ytes normalt en
engangserstatning i form av et kontantoppgjør.
Erstatningen skal gjenspeile grunneiers økonomiske tap, både for midlertidig og permanent avståtte
arealer og/eller rettigheter. Dersom forhandling ikke fører fram, har Bane NOR og Viken
fylkeskommune anledning til å ekspropriere grunn og/eller rettigheter.
Det er først når reguleringsplanene er vedtatt at Bane NOR og Viken fylkeskommune med sikkerhet
vet hvilke eiendommer som blir berørt og i hvilken grad de eventuelt vil bli berørt. Den ordinære
grunnervervsprosessen tar utgangspunkt i vedtatt reguleringsplan, men dialog med berørte grunneiere
starter mens reguleringsplanarbeidet pågår. Utbygger erstatter hele eller deler av eiendom som blir
berørt permanent og/eller midlertidig.
2.5.3 Erverv av hel eiendom
Erstatningen skal minimum dekke eiendommens markeds- eller bruksverdi jf.
Ekspropriasjonserstatningsloven §§ 5 og 6. Ved avståelse av bolig eller eiendom er prinsippet at
dersom erstatningen av markedsverdien ikke dekker nok til å holde eier skadesløs, skal erstatningen
normalt dekke kjøp av eiendom med tilnærmet samme standard og type i samme område jf.
Ekspropriasjonserstatningsloven § 7. Dette prinsippet kan også gjelde fritidsboliger og egen
virksomhet.
2.5.4 Erverv av del av eiendom
Grunneier skal ha erstattet sitt økonomiske tap som følge av at eiendommen blir mindre. Her inngår
også rettigheter på gjenværende eiendom, for eksempel til atkomst og veg. Ved delavståelse (altså
hvis eieren mister deler av eiendommen sin) vurderes det økonomiske tapet som forskjellen mellom
salgsverdien før og etter eiendomsinngrepet.
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For produksjonsarealer som jord- og skogbruk og arealer som inngår i kraftproduksjon, knytter tapet
seg normalt til tapet i avkastning (bruksverdien) fra de avståtte arealene. Tilsvarende for nærings- og
industrieiendommer.
Der ny planlagt jernbane- eller vegtrasé går nær eksisterende bebyggelse uten at det erverves areal
fra eiendommen vil spørsmålet om erstatning bli vurdert opp mot tålegrensen i naboloven § 2. Dersom
tiltaket/anlegget medfører belastning utover tålegrensen, vil Bane NOR/Viken fylkeskommune
gjennomføre avbøtende tiltak eller alternativt gi en økonomisk kompensasjon. Dette vil være
gjenstand for en skjønnsmessig vurdering i hvert enkelt tilfelle.
2.5.5 Grunnundersøkelser
Bane NOR og Viken fylkeskommune må undersøke grunnforholdene i alle faser fra planleggingen
starter og frem til anlegget tas i bruk. Det undersøkes blant annet hva løsmasser består av, avstand til
fast fjell, fjellkvalitet, sprekksoner og grunnvannsnivå. Utbygger kontakter aktuelle grunneiere for å
informere og innhente tillatelser til grunnundersøkelser. Dersom det oppstår skade eller økonomisk
tap som følge av grunnundersøkelsene, vil dette bli rettet og/eller kompensert.
I forkant av anleggsperioden registreres arealer og bygninger i nærheten. Registreringene kan ha form
som skriftlige beskrivelser, bilder, video e.l. For enkelte bygg kan det være aktuelt å sette opp
målebolter for å kunne følge med på eventuelle setninger.
For merinformasjon om grunnerverv vises det til www.banenor.no/grunnerverv

3 ENDRINGER I PLANFORSLAGET
På bekgrunn av mottatte høringsuttalelser til planforslaget, har Bane NOR, Sarpsborg kommune og
Viken fylkeskommune gjennomført følgende endringer i planforslaget:
Planbestemmelser:
•

1.2 Retningslinjer:
Teksten om Luftkvalitet endres til:
Luftkvalitet og støy
Luftkvaliteten og støy langs veg- og jernbanetiltaket skal utredes i reguleringsplanfasen. T-1520
retningslinjer for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging og T-1442 retningslinjer for
behandling av støy i arealplanlegging legges til grunn.

•

1.2 Retningslinjer:
Teksten i avsnittet Naturressurser endres til:
Naturressurser
Det skal i reguleringsplanfasen utarbeides en plan for bruk av omdisponert matjord. Det skal
søkes etter en anleggsgjennomføring som hensyntar kraftverksdriften så langt det lar seg gjøre.

•

3. Generelle bestemmelser:
Teksten i § 3-3 Hensyn ved videre planlegging, a) Alternativ Midt-7, b. endres til:
b. Konsekvensene for kulturminnene skal minimeres i reguleringsplanarbeidet og berørte
verneverdige bygninger skal utredes.

•

Nytt punkt legges til bestemmelse § 3-3:
c) Alternativ NFO-9
a. Konsekvensene for kulturminnene skal minimeres i reguleringsplanarbeidet og berørte
verneverdige bygninger skal utredes.
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På bakgrunn av organisasjonsendringer er Statens vegvesen endret til Viken fylkeskommune i
planbestemmelsene § 5-1 b), c) og d):
b) Energibrønner og andre brønner tillates ikke uten at det foreligger godkjenning fra Bane
NOR og Viken fylkeskommune.
c) Søknadspliktige tiltak etter PBL § 20-1 bokstav a), b), d), f), g), k) og m) skal alltid
forelegges Bane NOR og Viken fylkeskommune for uttalelse før vedtak fattes.
d) Alle vedtak som gir tillatelse til søknadspliktige tiltak innenfor hensynssonen, skal
omgående oversendes Bane NOR og Viken fylkeskommune.

•

Der det står skrevet Østfold fylkeskommune i planbestemmelsene er dette endret til Viken
fylkeskommune.

Plankart:
•

Alle hensynssoner og arealformål vist i Kommuneplanens arealdel 2015-2026 (planID 201201,
vedtatt 18.06.2015) og i Kommunedelplan Sentrum 2019-2031 (planID 201501, vedtatt
20.06.2019) legges inn i plankartet.

•

Plankartet for Midt-7 er endret. Banevokterboligen er i plankartet for Midt-7 tatt ut av planen.
Arealet som er tatt ut følger eiendommens gjerde sør og nord for vokterboligen, mens det mot øst
er satt en linje 4 meter ut målt fra veggen til uthuset.
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4 MOTTATTE UTTALELSER OG INNSIGELSER
Det er til sammen mottatt 26 uttalelser og 5 innsigelser (fire fra Viken Fylkeskommune og en fra Bane
NOR) til offentlig ettersyn av planforslaget. Innsigelsene og uttalelsene er listet opp nedenfor.
Innsigelsene er listet opp først, deretter mottatte uttalelser fra offentlige aktører,
interesseorganisasjoner og privatpersoner/private foretak.
Innsigelser er listet opp i dette dokumentet, men vil bli fulgt opp i egne prosesser.
Merknadene (og innspillene) svares ut innenfor tre kategorier:
1. Uttalelsen tas til orientering – betyr at informasjonen tas med videre og vurderes i senere
planfase, men endrer ikke dette planforslaget.
2. Tas til følge – betyr at planforslaget endres. Hvilken endring som gjøres beskrives.
3. Tas ikke til følge - innspillet tas ikke med i det videre arbeidet og endrer ikke planforslaget
Enkelte merknader er ikke delt inn i en av de tre kategoriene over. Dette er merknader som er den
innsendtes mening eller ønske, men som ikke er et forslag til endring av planforslaget.
Innsigelser
Viken Fylkeskommune
Bane NOR

Nr.
I1
I2

Dato
27.02.2020
23.01.2020

Uttalelser fra kommunale instanser og foretak
Fredrikstad kommune
Sarpsborg kommune v/ ungdommens bystyre

Nr.
A1
A2

Dato
11.02.2020
13.02.2020

Uttalelser fra statlige og regionale instanser og foretak
Fiskeridirektoratet
Direktoratet for mineralforvaltning
Statens vegvesen
Kystverket
Avinor
NVE
Mattilsynet
Fylkesmannen i Oslo og Viken
Statsbygg
Viken Fylkeskommune
Bane NOR

Nr.
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11

Dato
08.01.2020
04.02.2020
05.02.2020
31.01.2020
17.02.2020
14.02.2020
14.02.2020
13.02.2020
18.02.2020
27.02.2020
23.01.2020

Uttalelser fra interesseorganisasjoner, private foretak
og privatpersoner
Ole Henrik Thoresen
Jan O. Engsmyr
Eilif Skaar
Morten Graarud
Svein Jensen
Aage Langeland og Tor Langvik-Hansen
Eco Energi AS
Kristoffer Hagen
Bjørn Tore Thoresen
Nedre Glomma Elveeierlag
Sarpsfoss Limited
Hafslund Nett AS
Forum for natur og friluftsliv Østfold

Nr.

Dato

C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
C12
C13

02.01.2020
14.01.2020
11.12.2019
11.12.2019
16.12.2019
28.01.2020
30.01.2020
13.02.2020
14.02.2019
14.02.2020
12.02.2020
12.02.2020
14.02.2020

For kopier av uttalelser vises det til vedlegg.
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5 SAMMENDRAG OG KOMMENTARER
5.1

Innsigelser

I

SAMMENDRAG

I1

Viken Fylkeskommune

FORSLAGSSTILLERS KOMMENTARER

Viken Fylkeskommune fremmer innsigelse til
alle alternativer

Innsigelsen til alternativene følges opp/er
fulgt opp i egne prosesser.

1. Det fremmes innsigelse til planforslaget på
bakgrunn av manglende hensynssoner og
arealformål i plankartene for alle
alternativene. Plankartene må gjennomgås
og rettes opp før Viken fylkeskommune kan
godta planforslaget.

1. Etter dialog med kommunen og Viken
fylkeskommune ble det utarbeidet nye
plankart som ble oversendt
fylkeskommunen 06.05.2020
(plankartene er datert 28.04.20). I de
reviderte plankartene er gjeldende
hensynssoner i kommuneplanens
arealdel og kommuneplan for sentrum
lagt inn i plankartene, slik Viken
etterlyser i sin innsigelse.
28.05.20 ble revidert planforslag
behandlet i fylkesrådet i Viken
fylkeskommune. Fylkesrådet anser
innsigelsen vedrørende de tekniske
manglene i plankartet (manglende
hensynssoner og arealformål)
imøtekommet forutsatt at revidert
plankart vedtas slik det er foreslått i
oversendelssen fra Bane NOR
06.05.20.

2. Alternativ MIDT-7 anbefales. Det fremmes
likevel innsigelse til MIDT-7 inntil
Riksantikvaren har fattet vedtak om
avfredning og flytting av banevokterboligen.

2. Viken fylkeskommunes innsigelse til
alternativ MIDT-7 er knyttet til
nødvendigheten av at Riksantikvaren
fatter vedtak om avfredning og flytting
av banevokterboligen. Et mindre
område som omfatter
banevokterboligen er tatt ut av
alternativ MIDT-7 (i revidert plankart
datert 09.09.2020). Viken
fylkeskommune har dermed ikke lenger
innsigelse til alternativet

3. Det fremmes innsigelse til alternativ MIDT10. Dette begrunnes med vesentlig
forringelse av lesbarheten til kulturminnene
Olavsvollen og middelalderbyen.

3. Ikke løst.

4. Det fremmes innsigelse til alternativ NFO-9.
Tiltaket vil virke utilbørlig skjemmende på
kulturminnet Olavsvollen, og vesentlig
forringe lesbarheten til vollen og
middelalderbyen.

4. Ikke løst.
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Bane NOR
Bane NOR fremmer innsigelse til alternativ
NFO-9

Innsigelser til alternativene følges opp i
egne prosesser. Innsigelsen er ikke løst.

Hensynet til god jernbaneteknisk funksjonalitet
og lavest mulig investeringskostnader er etter
Bane NORs vurdering av nasjonal
jernbaneinteresse ved valg av alternativ.
Bane NOR viser til departementets rundskriv T2/09 av 23.06.2009 om ikraftsetting av ny planog bygningslov, kapittel 6.2 Om bruk av
innsigelser: «Planer som er i motstrid med eller
vesentlig fordyrer tiltak som inngår i NTP eller er
godkjent gjennom KS1-systemet gir grunnlag for
å fremme innsigelse.» (Bane NORs
understrekning)
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 5-4
fremmer Bane NOR innsigelse til alternativ NFO9. Alternativet er i strid med nasjonale
jernbaneinteresser.

5.2

Uttalelser fra kommunale instanser og foretak

A

SAMMENDRAG

A1

Fredrikstad kommune
Fredrikstad kommune sier i sin uttalelse at det er
uheldig at Sarpsborg kommune har vedtatt å
sende kun delstrekning Borg bryggerier –
Klavestad på høring. De mener dette er negativt
med tanke på en helhetlig planlegging og for
framdriften.

FORSLAGSSTILLERS KOMMENTARER
Uttalelsen tas til orientering.

Fredrikstad kommune ønsker ikke å peke på et
bestemt alternativ som det beste, men er opptatt
av at temaer som er viktig i et Nedre Glommaperspektiv ivaretas i det videre arbeidet.
For Fredrikstad kommune er det viktig at det
tilrettelegges for en god kobling mellom rv. 22 og
fv. 118, særlig for gående, syklende,
kollektivtransport og næringstransport.

Kobling mellom rv. 22 og fv. 118 vil bli
detaljert og optimalisert videre i neste
planfase.

Fredrikstad kommune påpeker viktigheten av å
tilrettelegge for gode overganger mellom tog og
buss ved stasjonene.

Overganger mellom tog og buss vil bli
detaljert videre i neste planfase

Det er et stort spenn mellom alternativene når
det gjelder antall dekar dyrket mark som vil bli
beslaglagt. Å begrense tapet av dyrket og
dyrkbar mark til et minimum må være høyt
prioritert i valget mellom hvilket alternativ man
skal gå videre med.

Oppfatter dette som et innspill til Sarpsborg
kommune for valg av alternativ. Beslag av
dyrka mark er vurdert, men vil bli sett
nærmere på i neste planfase.

InterCity-prosjektet
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Sarpsborg kommune v/ ungdommens
bystyre
Ungdommens bystyre skriver at de synes det var
vanskelig å mene noe om de ulike alternativene,
uten å sette seg grundig inn i alle
konsekvensene. De har derfor kommet med
innspill på hva som bør tas hensyn til i den
videre planleggingen. Disse er listet opp under.
Hva bør tas hensyn til i stasjonsområdet?
- Mer parkeringsmuligheter og ladestasjon til
elbiler.
- Tilgang til buss, direktebusser til stasjonen.
- Mye lys, så det føles som et trygt sted.
- Grøntområder rundt.
- Tenk bærekraftig gjennom hele prosessen.
- Bevare eksisterende bygg og benytte det som
er tilgjengelig.
- Underganger for å komme til de forskjellige
sporene.
- Støyskjerming.
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Uttalelsen tas til orientering.
Forhold som faller inn under forslagsstillers
ansvarsområde, eller som forslagsstiller
kan påvirke, tas med som innspill og vil
vurderes i neste planfase. Innspillet endrer
ikke dette planforslaget.

Hva bør tas hensyn til når dobbeltsporet skal
bygges?
- Eksisterende bebyggelse, minst mulig riving.
- Ikke berøre historiske bygg, natur, friområder
og Sarpebrua.
-Ønskelig at det skal være så få fotavtrykk som
mulig.
- Minst mulig kryssing mellom tog og vei. Bruer
og tunneler er bra.
- Velg det mest miljøvennlige alternativet på lang
sikt.

5.3

Uttalelser fra statlige og regionale instanser og foretak

B

SAMMENDRAG

FORSLAGSSTILLERS KOMMENTARER

B1

Fiskeridirektoratet
Fiskeridirektoratet region Sør har ingen
merknader til planforslaget.

Uttalelsen tas til orientering.

B2

Direktoratet for mineralforvaltning
Direktoratet for mineralforvaltning har ingen
merknader til kommunedelplan for InterCity
Østfoldbanen dobbeltspor FredrikstadSarpsborg.
Statens vegvesen
Statens vegvesen har gjennom planarbeidet
sikret at alle nødvendige hensyn for
vegløsningene er ivaretatt i alle alternativene.

B3

Uttalelsen tas til orientering.

Uttalelsen tas til orientering.
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Statens vegvesen kan akseptere alle de tre
foreslåtte valgalternativene.
Statens vegvesen støtter at omlegging av rv. 22
øst for Hafslund skrinlegges.
1. Statens vegvesen forutsetter at det i det
videre planarbeidet for ny Sarpsbru, uansett
valg av alternativ, tilstrebes løsninger som i
størst mulig grad tilpasses pågående
reguleringsplanarbeid for utvidelse av rv. 22
på strekningen øst for rundkjøringen ved
Hafslund skole.
B4

Kystverket
Kystverket har ingen merknader til planforslaget.

B5

Avinor
Avinor skriver i sin uttalelse at
kommunedelplanen ikke berører noen av
Avinors anlegg.

B6

Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE)
Flom
1. NVE savner en oversiktlig beskrivelse av de
ulike alternativene for kryssing av Glomma.
Det kan ikke ses at det er gjort noen
optimalisering av spuntkassene i
strømningsanalysen. NVE savner vurdering
av hvilke konsekvenser endringer av
vannstand vil få for tredjepart.

2. NVE savner også en beskrivelse av hvordan
Glomma skal krysses. NVE forventer at
byggetida for nye bruer planlegges godt, slik
at man slipper unødvendig mange kritiske
perioder mht. flom. NVE kan ikke se at det
er gjort vurderinger av konsekvenser for
tredjepart i særlig grad. ROS-analysen
fokuserer i hovedsak på materielle skader
og forsinkelser i anleggsgjennomføringen.
Anleggsarbeider i elva med midlertidige
utfyllinger kan bidra til å forverre
flomforholdene vesentlig.

1. Dette vil bli ivaretatt i neste planfase

Uttalelsen tas til orientering.
Uttalelsen tas til orientering.

1. Uttalelsen tas til orientering.
Det er gjort en overordna beskrivelse
(vurdering) av hvordan de ulike
alternativene krysser Glomma i
planbeskrivelsen, men mer detaljerte
forhold vil bli sett på i neste planfase.
Det er inkludert rektangulære
spuntkasser plassert i henhold til
bruenes aksesystem i
strømningsanalysen. Spuntkassene er
ikke optimalisert med hensyn til
strømning i denne planfasen.
Ytterligere vurderinger av
konsekvenser for tredjepart vil først
kunne gjøres når tiltaket blir optimalisert
i videre planfaser.
2. Uttalelsen tas til orientering.
Anleggsgjennomføringsrapporten [10]
gir en beskrivelse av hvordan
anleggsgjennomføringen er tenkt
gjennomført, men denne vil bli
optimalisert i neste planfase samtidig
som det tekniske grunnlaget blir
ytterligere detaljert og optimalisert. I
den forbindelse vil forslagsstiller se på
hvordan anleggsgjennomføringen kan
utføres for å minimalisere kritiske
forhold. Når detaljert informasjon
foreligger vil det gjøres en mer detaljert
ROS-analyse som ser på flere forhold
enn det som foreligger for denne
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Kvikkleireskred
3. NVE savner hensynssone for skredfare i
plankartet, med bestemmelser som gir
føringer om behov for utredning av reell fare
senest i forbindelse med reguleringsplan.
4. Det bør også legges inn generelle
bestemmelser i planen knyttet til utredning
av faren for kvikkleireskred i hele
planområdet.

Energianlegg
5. Det er viktig at ny infrastruktur over Glomma
ikke vanskeliggjør drift og vedlikehold av
kraftverkene i Sarpsfossen. Dette forutsetter
NVE at avklares med eierne av
kraftverkene.
B7

B8

Mattilsynet
Mattilsynets har avgrenset uttalelsen til forhold
som angår drikkevann.
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planfasen. Ytterligere vurderinger av
konsekvenser for tredjepart vil først
kunne gjøres når tiltaket blir optimalisert
i den videre planleggingen.
3. Uttalelsen tas til følge.
Plankartene oppdateres med gjeldende
formål og hensynssoner fra
kommunens arealdel og sentrumsplan.
Se kapittel 3.
4. Uttalelsen tas ikke til følge.
Dette anses som dekket av
byggeteknisk forskrift. Det ses derfor
ikke som nødvendig for planens formål
å legge inn en bestemmelse. Faren for
områdeskred vil utredes nærmere i
forbindelse med reguleringsplanen.
5. Uttalelsen tas til orientering.
Når kommunedelplanen er vedtatt og
forslagsstiller begynner oppstart av
videre planlegging vil dialog med
berørte eiere avholdes for å detaljere ut
løsninger.

1. Mattilsynet understreker viktigheten av at
ledningsnett blant annet for vann og avløp
hensyntas i prosessen. Dette gjelder
spesielt de større ledningene.

1. Uttalelsen tas til orientering.
Behovet for større omlegginger av vann
og avløp er vurdert i denne planfasen.
Forholdet vil ytterligere vurderes i neste
planfase.

2. Det bør etableres relevant hensynsone for
drikkvannledninger.

2. Uttalelsen tas til orientering.
Hensynssoner for drikkevannsledninger
vil ved behov bli tatt inn i plankartet i
forbindelse med reguleringsplan.

3. Mattilsynet er ikke kjent med om det finnes
private drikkevannsbrønner innenfor
planområdet Utbygger bør likevel
undersøke om det kan være brønner som
kan bli påvirket av prosjektet.

3. Uttalelsen tas til orientering.
Dette er forhold som vil bli sett på i
neste planfase.

Fylkesmannen i Oslo og Viken
Fylkesmannen ser det som positivt å få på plass
et forbedret togtilbud til Sarpsborg sentrum.
Lokalisering og fremdrift for ny togstasjon i
Sarpsborg er også viktig for den videre
sentrumsutviklingen.
1. Masseforvaltning og forurensningsfare
Fylkesmannen oppfordrer Bane NOR til å
undersøke muligheter for koordinering og
samarbeid med andre aktører i regionen når det
gjelder samlet vurdering av masseoverskudd og
deponier.

1. Uttalelsen tas til orientering.
Forslagsstiller vil følge forurensningsloven i
forhold til håndtering av overskuddsmasser.
En koordinering med andre aktører i
markedet for å se på muligheten for
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Fylkesmannen mener forslagsstiller tidlig bør ha
en helhetlig massehåndteringsplan med fokus
på gjenbruk av masser og alternativer til
permanent plassering.
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gjenbruk av masser er ønskelig. Dette vil
sees nærmere på i neste planfase.

Ved bruk av overskuddsmasser må det
utarbeides en stedspesifikk miljørisikovurdering,
evt. må veileder TA-2553/2009 følges.
2. Natur- og vannmiljø
Planen inneholder bygging av bruer ved
Sarpsfossen og Fylkesmannen opplyser at de
fleste tiltak avhenger av en tillatelse etter
forurensningsloven § 11.

2. Uttalelsen tas til orientering.
Arbeider på- og i vann vil foregå i tråd med
lovverket og nødvendige tillatelser vil bli
innhentet før slikt arbeid kan starte.

Fylkesmannen ser det som viktig at resipienten
for anleggsvann vurderes ut fra miljømessige
hensyn og minner om begrensningene som
ligger i vannforskriften.
Fylkesmannen ber også forslagsstiller om å
vurdere fundamentering i elv etter laks- og
innlandsfiskeloven og ønsker at det vurderes å
minimere arbeider i vann og muligheten til ikke å
ha brufundamenter i elva.
3. Jordvern
Delutredningen om naturressurser viser at
Sarpsborg mangler egnede arealer for
nydyrking som avbøtende tiltak. Fylkesmannen
råder forslagsstiller til å utrede mulige
nydyrkingsarealer også andre steder i regionen.

3. Uttalelsen tas til orientering.

I tråd med tidligere uttalelser forutsetter
Fylkesmannen at det utarbeides en plan for
tilbakeføring av gammel jernbanetrase til
jordbruksareal der det er aktuelt.
4. Samfunnssikkerhet
Fylkesmannen mener det er gjort gode
utredninger av de risikoer og sårbarheter som
foreligger og hendelser som kan oppstå, men
anbefaler å argumentere og utdype for hvorfor
enkelte scenarier prioriteres fremfor andre i
risiko- og sårbarhetsanalysen, samt hvilke
kriterier som legges til grunn.
5. Støy og luftkvalitet
Fylkesmannen anbefaler sterkt at bestemmelser
om støy innarbeides på samme måte som
luftkvalitet og at det vises til retningslinje T-1442
behandling av støy i arealplanlegging.

4. Uttalelsen tas til orientering.
Forslagsstiller tar med seg det faglige
rådet om å være tydeligere på
metodikken og forutsetninger som
legges til grunn i neste planfase.

5. Uttalelsen tas til følge.
Legges inn i Planbestemmelsene
under 1.2 Retningslinjer.
Teksten i avsnittet Luftkvalitet endres
til:
Luftkvalitet og støy
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Luftkvaliteten og støy langs veg- og
jernbanetiltaket skal utredes i
reguleringsplanfasen. T-1520
retningslinjer for behandling av
luftkvalitet i arealplanlegging og T1442 retningslinjer for behandling av
støy i arealplanlegging legges til
grunn.
B9

Statsbygg
Statsbygg eier og forvalter gbnr. 1/1817.
Eiendommen brukes til fengsel. Fengselet er
særlig opptatt av at det ikke oppstår
innsynsmuligheter overfor innsatte som befinner
seg i luftegården, da dette kan gi
sikkerhetsmessige utfordringer. Ved regulering
av området må derfor eventuelle endringer som
kan skape nye siktlinjer inn i fengselet gis særlig
oppmerksomhet. Det bes om at behov for
eventuelle avbøtende tiltak vurderes i samråd
med Statsbygg.

B10

Viken fylkeskommune
Viken fylkeskommune sin innsigelse er gjengitt i
I1.

Uttalelsen tas til orientering og følges opp i
neste planfase.

Viken fylkeskommune anbefaler alternativ Midt7
Sterke faglige råd
1. Delutredning kulturmiljø skal være
retningsgivende for videre planarbeid når
dette berører viktige kulturminneinteresser.
Viken fylkeskommune varsler at det kan bli
aktuelt med innsigelse i neste planfase om
ikke viktige kulturminner ivaretas på en
tilfredsstillende måte.

B11

1. Uttalelsen tas til orientering.

2. Det videre planarbeidet må søke størst
mulig grad av samordning mellom vei- og
jernbane i felles reguleringsplan og felles
anleggsperiode.
Bane NOR
Bane NOR sin innsigelse er gjengitt i I2.

2. Uttalelsen tas til orientering.

Bane NOR anbefaler alternativ Midt-7.

Uttalelsen tas til orientering
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Uttalelser fra interesseorganisasjoner, private foretak og privatpersoner

C

SAMMENDRAG

FORSLAGSSTILLERS KOMMENTARER

C1

Ole Henrik Thoresen
Thoresen gir detaljerte opplysninger om
Glengsgt. 1 sin opprinnelse og utførelse av
bebyggelsen i sin merknad, og understreker at
han håper bygget kan bevares for ettertiden.

Bygget i Glengsgate 1 er bevart i alle
alternativ. Bygget er også beskyttet etter
kulturminneloven siden bygget er eldre enn
1850.

C2

Jan O. Engsmyr
Engsmyr viser til to alternative løsninger i sin
uttalelse:
1. Det planlegges og bygges jernbanespor fra
Råde, i hovedsak langs E6, til Sarpsborg over
Solli og videre til ny stasjon i Sarpsborg. Dagens
spor fra Fredrikstad knyttes til ny alternativ
plassering av stasjon i Sarpsborg.
2. Fremtidig dobbeltspor fra Fredrikstad knyttes
til alternativ plassering av ny stasjon i Sarpsborg
i området Tunejordet/Alvim og Melløs.

C3

Eilif Skaar
Skaar skriver at «Rett linje» bør utredes, og at
man med dette alternativet vil unngå å rasere
både Sarpsborg og Fredrikstad.
Han skriver at det eksisterende jernbanesporet
kan benyttes som tilførsel til en sentral stasjon,
for eksempel på Rolvsøy og at det her bør
opparbeides en parkeringsplass for pendlere.

Uttalelsen tas til orientering.
Forslagsstillere oppfatter dette som et
positivt syn på jernbane gjennom Østfold,
men at det etterspørres utredning av
alternative konsepter.
Forslagsstillere kan ikke se at det er noe
konkrete innspill til den trase som ligger ute
på høring.
For innspill angående rett linje eller andre
konsepter henvises til kapittel 1, Innledning.
Uttalelsen tas ikke til følge.
Forslagsstillere oppfatter dette som et
positivt syn på jernbane gjennom Østfold,
men at det etterspørres utredning av
alternative konsepter.
Forslagsstillere kan ikke se at det er noe
konkrete innspill til den trase som ligger ute
på høring.
For innspill angående rett linje eller
alternative konsepter henvises til kapittel 1,
Innledning.
Uttalelsen tas ikke til følge.

C4

Morten Graarud
Graarud skriver at han skulle ønske at Bane
NOR kunne vurdert rett linje fra Råde til Rolvsøy
på ny. Han stiller også spørsmål ved hvordan
lokale politikere kan overprøve nasjonale
interesser. Han har listet opp flere argumenter for
hvorfor velge rett linje.

1. Foreslått løsning påvirker mange familier og
deres hjem i Fredrikstad og Sarpsborg, og vil
også medføre støy.

Forslagsstillere oppfatter dette som et
positivt syn på jernbane gjennom Østfold,
men at det etterspørres utredning av
alternative konsepter.
Innspill knyttet mot andre konsepter svares
ikke ut her, men det henvises til kapittel 1,
Innledning. Dette gjelder punkt 2, 3, 4, 6 og
7. Disse punktene tas ikke til følge.
1. Uttalelsen tas til orientering.
Alle alternativer vil påvirke innbyggere i
både Fredrikstad og Sarpsborg.
Støyberegninger og eventuelle tiltak i
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2. Foreslått løsning kommer til å koste mer enn
nødvendig. En kan få mer for pengene ved
Rett linje.
3. Rett linje vil kunne konkurrere med fly på
kortere strekninger. Forurensningen må ned
og det er mye å spare på å få passasjerer
over fra fly til bane.
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form av skjerming og isolering vil bli
gjennomført i henhold til
Miljødirektoratets retningslinje T-1442
[3].
Se også kapittel 2.3 om støy fra bane
og veg.

4. Om 20-30 år har Fredrikstad og Sarpsborg
vokst sammen, og da vil det være
unødvendig med to stasjoner i samme by.
5. Økt godstrafikk vil medføre økt støy for de
som bor langs dobbeltsporet.
6. Graarud foreslår at de togene som ikke skal
videre til Sverige, kan benytte dagens spor
med stopp på Lisleby, Fredrikstad/Grønli og
Seut, for videre tilkobling til dobbeltsporet på
Råde. Dette vil være et godt miljøtiltak for
Fredrikstad og dagens trafikkutfordringer.

C5

7. Graarud stiller spørsmål ved om lokaltog fra
Rolvsøy-Skjeberg med utvidelse til
sykehuset Østfold kan være en mulighet?
Svein Jensen
Jensen skriver at en lang tunnel bør være den
beste løsningen for både mennesker og natur.
Han foreslår at en starter ved grensa ved Råde
og at jernbanen går i tunnel herfra. Jernbanen
går innom Grønli, under Bratthammeren, videre
mot Kiærfjellet. Sporet kommer ut nord for
Omberg og går på bru over Visterflo. Videre går
det i dagens trasé før det igjen går inn i fjellet.
Det går så i en stor bue og kommer inn i en østvest retning under Torvet i Sarpsborg. Sporet går
så videre under Tarris og under Glomma. Sporet
kommer opp i området mellom Borgenhaugen og
Klavestad.
Jensen beskriver forslag til trasé for tunnelen, og
hvordan det på enkelte steder kan bygges
betongtunnel med gang- og sykkelveg over. Han
påpeker hvor liten støybelastning denne
løsningen vil gi.
Jensen skriver at de dårlige grunnforholdene kan
løses ved å fryse leiren, bygge tunnel og så tine
leiren opp igjen, slik det ble gjort da
Oslofjordtunnelen ble bygget.
Jensen viser til at løsningen med en lang tunnel
vil bety mindre vedlikehold av sporene, flere hus
unngås å måtte rives, samt at løsningen er god
for natur, miljø og støy.

5. Uttalelsen tas til orientering.
Forslagsstiller planlegger og bygger ut i
henhold til gjeldene krav for støy.
Dagens støykrav er strengere enn da
eksisterende jernbane ble bygget.
Se også kapittel 2.3 om støy fra bane
og veg.

Forslagsstillere oppfatter dette som et
positivt syn på jernbane gjennom Østfold,
men at det etterspørres utredning av
alternative konsepter for løsningsvalg
gjennom Sarpsborg.
Forslagsstillere kan ikke se at det er noe
konkrete innspill til den trase som ligger ute
på høring, men innspillet om å begrense
inngrep både med tanke på grunnerverv og
med tanke på miljø vil bli sett nærmere på i
neste planfase.
For innspill angående rett linje eller andre
konsepter henvises til kapittel 1, Innledning.
Uttalelsen tas ikke til følge.
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Jensen viser til at jernbane under byen er noe
som er gjort i andre store byer, med stor
suksess.
Aage Langeland og Tor Langvik-Hansen
Aage Langeland og Tor Langvik-Hansen viser til
Jernbanedirektoratets brev til Samferdselsministeren, et brev basert på BANE NORs
oppdaterte grunnlag for mulighetsstudie
Østfoldbanen.
De mener brevet med denne nye oppdateringen
ser bort fra resultatet av kommunevalget høsten
2019, hvor et enstemmig bystyre avviste Bane
NORs høringsforslag til trase fra Rolvsøy til Borg
bryggeri. Eneste grunn til å godta høring fra Borg
bryggeri til Klavestad var av hensyn til
behandling av ny vegbru over Sarpsfossen.
De mener dette vitner om en arrogant holdning til
et lovlig valgt bystyres meninger.
Videre mener de at Bane NOR sin anbefaling av
trase vil føre til rasering av boliger og
kulturminner, og medfører en anleggsperiode i
byen med forstyrrelser og plager det vil medføre.
Ingen fravik fra dette som bystyret reagerte på da
det avviste høringen.
Langvik-Hansen og Langeland viser deretter en
sammenligning av kostnadene for alternativer i
planforslaget og rett linje. De har sterke
motforestillinger mot Bane NORs
kostnadsoverslag for rett linje som er beregnet til
ca. 1,34 mrd. kr pr km, mens dobbeltspor
gjennom byene er beregnet til ca. 1 mrd. kr pr
km.
De kommer med forslag til justert linjeføring for
rett linje, og kostnads vurderer denne til ca. 15
mrd. kr mindre enn Bane NOR sitt
kostnadsestimat for rett linje.
Når det gjelder oppgradering av eksisterende
bane er de enige i at det må gjennomføres, men
mener at kostnaden (13 mrd.) for dette er en
feilvurdering. De antyder at 3 mrd. bør holde.
Til slutt har Langvik-Hansen og Langeland satt
opp stegvist forslag til hvordan prosjektet kan
gjennomføres.
De konkluderer med at dersom deres
kostnadsoverslag er riktig i forhold til Bane NOR
sin vurdering, er det over 30 mrd. tilgjengelig til å
videreføre dobbeltsporet mot Europa. Det vil
være en alvorlig unnlatelses synd å la være å
undersøke grundig deres trase for rett linje.
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Forslagsstillere oppfatter dette som et
positivt syn på jernbane gjennom Østfold,
men at det etterspørres utredning av
alternative konsepter.
Forslagsstillere kan ikke se at det er
konkrete innspill til den trase som ligger ute
på høring.
For innspill angående rett linje eller
alternative konsepter henvises til kapittel 1,
Innledning.
På oppdrag fra Samferdselsdepartementet
og Jernbanedirektoratet ble Bane NOR i
2019 bedt om å oppdatere
beslutningsunderlaget fra mulighetsstudien
basert på dagens kunnskapsnivå [4]. Disse
vurderingene er ikke en del av planforslaget
som er lagt på offentlig ettersyn, og er
dermed ikke kommentert ytterligere.
Det vises til Jernbanedirektoratet for
anbefalinger og videre arbeid knyttet til
disse vurderingene.
Uttalelsen tas ikke til følge.
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E-CO Energi AS
Anbefaling
E-CO anbefaler alternativ NFO-9.
1. Anmoder om at det settes krav i
kommunedelplanen generelt om at anlegget
skal planlegges og bygges slik at et Sarp 2
kraftverk kan bygges i framtiden.

1. Uttalelsen tas ikke til følge.
Planforslaget forholder seg til vedtatte
planer.

2. De foreslår en presisering i
planbestemmelsene §3.1 om at det skal
reguleres arealer til næringsformål (vannkraft
som i dag) i kommunedelplanen.

2. Uttalelsen tas ikke til følge.
Planforslaget har som formål å
fastsette korridor for jernbane og veg.
Denne korridoren skal sikres gjennom
en båndleggingssone. For mer
informasjon om kommunedelplanens
hensynssone se kapittel 2.1.
Informasjon om neste planfase,
reguleringsplan, vises det til kapittel
2.2.

3. Videre foreslår de en tilføying under § 3.3 for
å inkludere alternativ NFO-9.

3. Uttalelsen tas til følge.
Generelle punkter som er felles for alle
alternativer legges som bestemmelse
også for alternativ NFO-9.
Et nytt punkt legges til bestemmelse
§3-3:
c) Alternativ NFO-9
a. Konsekvensene for kulturminnene
skal minimeres i
reguleringsplanarbeidet og berørte
verneverdige bygninger skal utredes.

4. De foreslår også tillegg i § 5-1 om at
bestemmelsen ikke skal være til hinder for at
det kan søkes om og igangsettes
konsesjonsbehandling av utvidelse av
kraftverkene i Sarpsfossen etter
vassdragslovgivningen.
Begrensninger for drift og vedlikehold
5. E-CO skriver at de ikke kan akseptere
begrensinger for drift og vedlikehold av
kraftverkene i anleggsfasen og foreslår en
bestemmelse som sikrer dette.
Plassering av brufundamenter og
strømningsanalyse
6. Når det gjelder brufundamentenes
innvirkning på strømningsforholdene, er
denne usikker og de anbefaler at det blir
gjort målinger også på normal vannføring så
modellen kan valideres/ kalibreres for
normale forhold. Brupilarer er plassert best
for kraftverksdriften i alternativ NFO-9. Det
bør videre vurderes om erosjonsforholdene
endrer seg ved brubygging. E-CO kan ikke

4. Uttalelsen tas ikke til følge.
Konsesjonsbehandling ligger i annet
regelverk, og kan derfor ikke reguleres
gjennom bestemmelser til
kommunedelplanen.
§ 5 tar for seg tiltak etter Plan- og
bygningsloven.
5. Uttalelsen tas ikke til følge.
Dette er forhold som vil være et tema i
neste planfase, men legges ikke inn
som en egen bestemmelse.
6. Uttalelsen tas til orientering.
Plassering av brupilarer, spuntkasser
og erosjonsforhold vil vurderes mer
inngående i neste planfase for å
minimere påvirkningen for kraftverkene.

InterCity-prosjektet
Østfoldbanen
Fredrikstad-Sarpsborg

Sammendrag av og kommentar til
uttalelser til offentlig ettersyn av forslag til
kommunedelplan med
konsekvensutredning Borg bryggerierKlavestad

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

20 av 28
ICP-16-A-00020
01A
10.09.2020

se at det er gjort en slik vurdering. Dersom
det viser seg at tiltaket gir lavere
kraftproduksjon, vil E-CO kreve erstatning for
tapt kraftproduksjon.
Flomvurdering
7. E-CO skriver at bruene bør dimensjoneres
for en 1000-årsflom for å være på sikre
siden, og at utredning av
flomavledningsmuligheter ses nærmere på.

E-CO skriver at ingen av alternativene sikrer
muligheten for økt flomavledning i Sarpsfossen
med et kombinert kraftverk med omløpstunnel.
En realisering av alle de tre alternativene legger
framtidige begrensinger på muligheter for
flomavledning med tunnelløsninger.
E-CO mener at delutredning naturressurser om
temaet flom er lite fyllestgjørende for temaet flom
og flomavledningskapasitet.
Tap for kraftproduksjon i drifts- og anleggsfasen
Det henvises til delutredning naturressurser: ECO kan ikke forstå at fallhøyden øker når man
får en økt oppstuving av vann oppstrøms
kraftverksinntakene. Sarp kraftverk vil derimot
trolig få en lavere fallhøyde som følge av
spuntkassene.

Eventuelle endringer i isgang, erosjonsfrohold og
sedimenttransport kan virke negativt inn på drift
og vedlikehold av kraftverkene.
Ekstra driftskostnader og et eventuelt
produksjonstap i anleggs- og driftsfasen vil måtte
erstattes av utbygger.

7. Uttalelsen tas til orientering.
For løsningene i teknisk hovedplan er
det lagt til grunn 200 års returperiode
for flom med minimum 0,5 meter
klaring for bruene. Det er vurdert i
teknisk hovedplan[11] at
dimensjonerende frihøyde for bruene i
en 1000-årsflom er løsbart i alle
alternativer.
Flomvurderinger inngår som eget tema
i ROS-analysen [5] under Naturgitte
forhold. Det er gjort innledende
flomberegninger i
Strømningsanalyserapporten [6].

Vurdering av flom er ikke tema i
delutredning naturressurser.

Delutredning naturressurser omhandler
ikke oppstuving ved de nye brukryssingene,
men ved gammel brukryssing ved
Sarpsbrua, der det er en terskel som virker
bestemmende på vannstanden ved
flomvannføringer, se siste setning i kap.
6.13.6.[7].
Ved gammel brukryssing viser
strømningsanalysen [6] noe større
oppstuving som følge av at strømningsfeltet
forbi ny bru endres, og hastighetene og
falltapet øker forbi den nye brua. Effekten
er på ca. 5 – 15 cm ved 200-års flom,
avhengig av alternativ og målepunkt etter
bygging, og større effekt i anleggsfasen (se
strømningsanalysen kap 4.3). Dette er
nedstrøms kraftverkene og har derfor
innvirkning på tilgjengelig fallhøyde.
Eventuelle økonomiske tap i anleggs- og
driftsfasen vil følges opp i tråd med
gjeldende regelverk.
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Kristoffer Hagen
1. Hagen skriver i sin uttalelse at han ber om at
det ikke bygges dobbeltspor for strekningen
Borg bryggerier- Klavestad, før det foreligger
en regulert plan for videreføring mot
Fredrikstad og Råde. Dersom dobbeltsporet
ikke bygges gjennom byen bør stasjonen
nedskaleres til å passe med et enkeltspor.
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1. Uttalelsen tas til orientering.
Planforslaget for Borg bryggerier –
Klavestad er utarbeidet med
forutsetning om sammenhengende
dobbeltspor Haug-Sarpsborg. Dersom
det oppstår forhold som endrer denne
forutsetningen, vil det være naturlig å
vurdere om dette kan gi behov for
alternative løsninger.

2. Hagen ber om at det utredes mulighet for
bruk av TBM (tunnelboremaskin) ved en
videreføring av dobbeltsporet fra Borg
bryggerier, og eventuelt hvilke tilpasninger
som må gjøres innen planområdet for å
forberede dette.

2. Uttalelsen tas ikke til følge.
Forslagstiller oppfatter dette som en
uttalelse til løsningsforslag for
strekningen Rolvsøy-Borg bryggerier
som ikke er en del av dette
planforslaget. Likevel må grensesnittet
ved Borg bryggerier ivaretas. Krav til
stigningsforhold, og innføring til
Sarpsborg Stasjon tilsier allikevel at
dette ikke vil medføre endringer i dette
planforslaget.

3. Hagen ber også i sin uttale om at der gjøres
nærmere vurderinger av hvorvidt det er
behov for tre spor over Glomma og fem spor
mot plattform. Det bør også vurderes planfri
avgrening til Østre linje.

3. Uttalelsen tas til orientering.
Det vises til konseptdokumentet for
InterCity-strekningene for hvilke
funksjonsbehov som er lagt til grunn for
dagens løsninger. Det vil i det videre
planarbeidet gjøres ytterligere
vurderinger av kapasitet og
funksjonsbehov knyttet til Sarpsborg
stasjon, inkl. tilhørende behov videre
mot Hafslund/Østre linje.

4. Ved bygging av ny bru over Sarpsfossen,
bør utformingen ta hensyn til de nåværende
og tidligere bruer.

4. Uttalelsen tas til orientering.
Forslagsstiller må vurdere dette opp
mot investerings-, drifts- og
vedlikeholdskostnader.

5. Hagen skriver at det i dag ikke er tilrettelagt
for bytte av buss øst for Glomma. Det er
ønskelig at byttemulighet mellom bussene
som krysser Sarpsbrua legges inn i
kommunedelplanen.

5. Uttalelsen tas ikke til følge.
I kommunedelplanen velges det
korridor for veg og bane. I neste
planfase, reguleringsplanfasen, vil
løsningene for alle trafikantgrupper bli
detaljert ut. Dersom det skulle bli
ønskelig å tilrettelegge for bussbytte
øst for Glomma, vil det kunne ses på i
reguleringsplanarbeidet.

6. I delutredning Trafikk kommer det ikke frem
at bussholdeplassen Byfogdløkka kun
betjenes av østgående bussruter. Det bes
om at oversikten over dagens
bussholdeplasser rundt Sarpsborg stasjon
rettes.

6. Uttalelsen tas ikke til følge.
Informasjonen Hagen kommer med er
riktig, men dette er forhold som ikke
endrer på anbefalingen mellom
alternativene. Forslagsstiller vurderer
det derfor som ikke nødvendig å endre
delutredning trafikk [8].
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Bjørn Tore Thoresen
Thoresen skriver i sin uttalelse at det er uheldig
at planbeskrivelsen også inneholder informasjon
om strekningen Rolvsøy-Borg bryggerier. Det
burde vært laget en egen planbeskrivelse for den
delen som ble lagt ut på offentlig ettersyn.

1. Thoresen peker på at alternativ NFO9/NFO9- og ny rv. 111 vil være det beste
alternativet. Dette fordi dette alternativet
tilrettelegger for muligheten til å bygge et nytt
kraftverk, Sarp 2, i Sarpsfossen.
2. Det bemerkes også at rv. 111 nå har
betegnelsen rv. 22. Dette ble endret i april
2019 og burde også blitt rettet i
planbeskrivelsen.
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Forslagstiller har forståelse for at dette er
uheldig for forståelsen av hva som er på
høring. Planprogrammet omhandler hele
strekningen fra Rolvsøysund til Klavestad i
Sarpsborg kommune. Ved
førstegangsbehandling vedtok Sarpsborg
kommune å kun legge ut Borg bryggerier –
Klavestad på høring.
1. Uttalelsen tas til orientering.

2. Uttalelsen tas ikke til følge.
Informasjonen fra Thoresen er riktig,
men dette er et forhold som ikke endrer
på anbefalingen mellom alternativene.
og forslagsstiller vurderer det derfor
som ikke nødvendig å endre
planbeskrivelsen.

3. Thoresen savner omtale av Grinastua, da
dette er en av de eldste bygningene i
Sarpsborg. Grinastua har vernegrad 1 i
verneverdivurderingen fra Sarpsborg.

3. Grinastua er omtalt i delutredning
kulturmiljø [9] under kap. 6.11
Kulturmiljø 11 Sarpsborg sentrum.

4. I uttalelsen pekes det på at Østfoldbanens
østre linje bør oppgraderes for å øke
frekvensen på togavganger til og fra
Sarpsborg i rushtiden. I tillegg vil Indre
Østfold få et bedre togtilbud. Det vil også bli
alternativ trasé for transport av gods på
bane. Godstransport på bane må få økt
kapasitet i framtiden for å innfri inngåtte
nasjonale og globale miljøavtaler.

4. Uttalelsen tas til orientering.
Foreliggende løsning tar høyde for en
mulig fremtidig persontrafikk fra
Sarpsborg og over Østre Linje. Tiltak
for å oppgradere Østre Linje er
imidlertid utenfor denne planens
avgrensing.

5. Thoresen skriver i uttalelsen at han ønsker at
utbygging av veg og jernbane skilles fra
hverandre for å hindre at forsinkelser i
jernbaneutbyggingen, på grunn av økte
kostnader, ikke vil forsinke eller forhindre en
påkrevet veiutbygging.

5. Uttalelsen tas til orientering.
Alle alternativer er planlagt slik at det
skal være mulig å bygge veg før bane.

6. Thoresen mener det bør utredes en
utbygging av alternativet Borregaard syd,
med bru over Glomma og vei videre sør og
øst for boligområdet på Navestad og
tilknytning til rv. 118 og rv. 22. Denne
løsningen vil fjerne mye av
gjennomgangstrafikken i Sarpsborgs østre
sentrumsgater og lage en bedre tilkomst for
befolkningen på Klavestadhaugen og
Sandbakken. Denne løsningen vil avlaste
trafikken på fv. 109 og redusere presset på
rv. 118 forbi Dondern. Dette vil gi to
passeringspunkter over Glomma, i tillegg til

6. Uttalelsen tas ikke til følge.
Det vises til kapittel 1.1 Bakgrunn og
historikk og at det i 2013 ble startet opp
et kommunedelarbeid om ny bru over
Glomma i Sarpsborg. Der ble et
konsept med ny bru via Gatedalen og
over til Borregaard konsekvensutredet.
Konseptet ble ikke anbefalt på grunn av
store ulemper og svært sårbart for liv
og helse for tredjepart på grunn av
nærhet til eksplosjonsfarlige tanker på
Borregaard i dette området.
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E6, og vil redusere risiko for trafikkaos ved
hendelser på en av disse traseene.
C10

Nedre Glomma Elveeierlag
Elveeierlaget skriver i sin uttalelse at
tilgjengeliggjøring og reiselivsaktivitet ved
Sarpsfossen må sikres arealer gjennom
planarbeidet.
Det påpekes at Sarpsfossen ikke må bli klemt i
en trafikkmaskin. Suksess vil være fullt mulig ved
å planlegge og tilrettelegge for en senere
utvikling av tilgjengelighet og reiselivsvirksomhet.
Eventuelt bygge deler eller hele gangveier og
serveringssteder i kombinasjon med de nye
trafikkstrukturene.

Uttalelsen tas til orientering.
I reguleringsfasen vil løsninger for å sikre
tilgjengelighet til blant annet Glomma og
Sarpsfossen bli optimalisert videre.

Elveeierlaget påpeker hvilket naturfenomen
Sarpsfossen er, og at den er en severdighet for
turister. Sarpsfossen og tilliggende herligheter
kan bli et trekkplaster for reiselivsvirksomhet i
Nedre Glomma.

C11

Elveeierlaget ber om at planarbeidet skal omfatte
tilgjengelighet og reiselivsvirksomhet og sikre de
visuelle kvalitetene knyttet til Sarpsfossen. Det
bør som minimum sikres at planarbeidet ikke
låser mulighetene for en senere utvikling av
arealene knyttet til selve Sarpsfossen.
Sarpsfoss Limited
Sarpsfoss Ltd. angir NFO-9 som anbefalt
alternativ i forhold til kraftvirksomheten.
I forhold til fremtidige utbyggingsmuligheter
fremstår NFO-9 som det beste alternativet av de
foreliggende høringsalternativer.
Sarpsfoss Limited bemerker som positivt at
vurdering av naturressurser i utredning- og
planbeskrivelse nå også omfatter
vannkraftproduksjon.
Trasevalg for ny vei og jernbane ved
Sarpsfossen må legge til rette for den fremtidige
utviklingen som Sarpsfoss Limited måtte ha for å
forvalte naturressursen mest mulig effektivt til
grønn kraftproduksjon.

Forslagstiller oppfatter dette som et innspill
til valg av korridor/alternativ og ikke noe
som endrer planforslaget.

Sarpsfoss Limited antar at målsettingene som
ligger i kommunedelplan for klima og energi
2011-2020 videreføres i kommende
kommunedelplan for klima og energi 2021-2030,
og at det ved trasevalg for vei og jernbane sikres
muligheter for videre utvikling av
kraftproduksjonen i Sarpsfossen.
1. Sarpsfoss Ltd. bemerker at deler av
beskrivelsen av Borregaard kraftverk ikke er
korrekt i delutredning naturressurser.

1. Forslagsstiller beklager at det er oppgitt
feil fakta. Forslagsstiller kan imidlertid
ikke se at disse feilene har betydning
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for resultatene i delutredningen, og
endrer derfor ikke delutredningen.
I strømningsanalysen er det benyttet
riktige opplysninger. Uttalelsen tas ikke
til følge.
I alternativ Midt-7 vil ny bru komme nær inntaket
til Sarp kraftverk, og dette vil kunne
vanskeliggjøre noen vedlikeholdsoperasjoner. En
slik løsning vil kunne påvirke eksisterende
kraftproduksjon.
Ombygging av eksisterende bru for fv. 118 til
gang- og sykkelvegbru, vil vanskeliggjøre drift og
vedlikehold av inntaket til Borregaard kraftverk.
Dersom det berører 4 av 6 aggregater, vil
konsekvensen for kraftverksdriften bli betydelig.
Sarpsfoss Ltd. peker på at brufundamenter og
pilarer vil påvirke kraftproduksjonen. Dette vil
også være tilfelle i anleggsfasen. Et slikt tap i
kraftproduksjonen vil være størst for de alternativ
som ligger nærmest inntakene til kraftverkene.
I delutredning naturressurser står det
eksempelvis at oppstuvning oppstrøms vil gi økt
fallhøyde og sålede ha en positiv innvirkning på
kraftproduksjonen. Dette fremstår for Sarpsfoss
Ltd. som uforståelig når fallhøyde for et kraftverk
er referert til vannstandsnivå ved
kraftverksinntaket.

Delutredning naturressurser omhandler
ikke oppstuving ved de nye brukryssingene,
men ved gammel brukryssing ved
Sarpsbrua, der det er en terskel som virker
bestemmende på vannstanden ved
flomvannføringer, jf. Siste setning i kap.
6.13.6. [7]. Ved gammel brukryssing viser
strømningsanalysen [6] noe større
oppstuving som følge av at strømningsfeltet
forbi ny bru endres, og hastighetene og
falltapet øker forbi den nye brua. Effekten
er på ca. 5 – 15 cm ved 200-års flom,
avhengig av alternativ og målepunkt etter
bygging, og større effekt i anleggsfasen (se
strømningsanalyse kap 4.3). Dette er
nedstrøms kraftverkene og har derfor
innvirkning på tilgjengelig fallhøyde.

2. Riktig anleggsbeskrivelse må legges til grunn
for modellforsøk som gir kvalitetssikrede svar
på endrede strømnings- og
vannstandsforhold.

2. Uttalelsen tas til orientering.
Det vil gjøres ytterligere vurderinger i
neste planfase når tiltaket i større grad
konkretiseres.

3. I forhold til flomrisiko bør brukonstruksjonene
i alternativene vurderes med hensyn til en
1000-årsflom.

3. Uttalelsen tas til orientering.
For løsningene i teknisk hovedplan er
det lagt til grunn 200 års returperiode
for flom med minimum 0,5 meter
klaring for bruene.
Det er vurdert i teknisk hoved plan [11]
at dimensjonerende frihøyde for bruene
i en 1000-årsflom er løsbart i alle
alternativer.

4. Sarpsfoss Ltd. vil i alle alternativer kreve
erstatning fra utbygger for eventuelle påførte

4. Uttalelsen tas til orientering.
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Eventuelle økonomiske tap i anleggsog driftsfasen vil følges opp i tråd med
gjeldende regelverk.

I forbindelse med eventuell ombygging av
eksisterende bruer er det på Borregaards side
viktig å ivareta gammelt kraftverksinntak med
tilhørende vannvei rett oppstrøms eksisterende
bruer for gjenbruk til kraftproduksjon og/eller
prosessvann.
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5. I ny plan må det må fremkomme at området
på begge sider av fossen, både i nærhet til
eksisterende anlegg og områder som
ivaretar utbyggingsmuligheter skal reguleres
til vannkraftformål.
I planbestemmelsenes kapittel 5 foreslås en
presisering av at det innenfor
båndleggingssonen fortsatt kan søkes om
utvidelser av kraftverkene i Sarpsfossen og
at det således kan iverksettes nødvendig
konsesjonsbehandling etter
vassdragslovgivningen.

5. Uttalelsen tas ikke til følge.
Konsesjonsbehandling ligger i annet
regelverk, og kan derfor ikke reguleres
gjennom bestemmelser til
kommunedelplanen.
§ 5 tar for seg tiltak etter Plan- og
bygningsloven.

6. I planbestemmelsenes kapittel 1.2 avsnitt
naturressurser, må det fremgå at
kraftverksdriften skal hensyntas i
anleggsfasen og at plan for dette skal
utarbeides.

6. Uttalelsen tas til følge.
I Planbestemmelsene under 1.2
Retningslinje endres teksten i
avsnittet Naturressurser til:

Hafslund Nett
1. Elektriske anlegg i planområdet:
Planforslaget må ta høyde for og hensyn til de
anlegg som det er nødvendig for nettselskapet å
drifte og etablere. Det er også viktig at det ikke
iverksettes tiltak som medfører forringelse av
adkomst til nettselskapet sine anlegg.

2. Anlegg etablert etter anleggskonsesjon:
Hafslund Nett AS informerer om
byggeforbudssoner langs eksisterende
kraftledninger innenfor planområdet, og ber
samtidig om at disse registreres i planen som
hensynssoner (faresone) med kode 370. Det må
ikke gjøres inngripen i terrenget som medfører
redusert høyde opp til luftledningsanlegg.
Hafslund Nett AS viser til eksisterende kabler
innenfor planområdet og hvordan disse må

Naturressurser
Det skal i reguleringsplanfasen
utarbeides en plan for bruk av
omdisponert matjord. Det skal søkes
etter en anleggsgjennomføring som
hensyntar kraftverksdriften så langt
det lar seg gjøre.
1. Uttalelsen tas til orientering.
På nåværende plannivå har en ikke
gått i detaljer for hvordan berøringer av
Hafslundnett skal løses, men de større
høyspentledningene er ivaretatt i
prosjekteringen (KH-Gleng og HasleHafslund). Dette vil følges opp i neste
planfase.
2. Uttalelsen tas til orientering.
For mer informasjon om
kommunedelplanens hensynssone se
kapittel 2.1.
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hensyntas. Det er viktig at fremtidig tilkomst til
kabelgrøftene ikke hindres.
I uttalelsen viser Hafslund Nett til en del vilkår for
at eventuell omlegging av kraftledninger og
kabelanlegg skal kunne gjennomføres.
Det gjøres oppmerksom på at det er plassert
transformatorstasjoner innenfor planområdet. Det
må ikke planlegges noen form for plassering av
anleggsmaskiner, adkomster, gjerder, bygg etc.
som hindrer slik adkomst.
3. Anlegg etablert etter områdekonsesjon:
Hafslund informerer om eksisterende
høyspenningsluftledning og eksisterende
høyspenningskabler som må hensyntas.
Ved planlegging av nye nettstasjoner har
Hafslund Nett krav til størrelse og plassering av
disse. Dersom det i reguleringsplanen ikke settes
av areal for nye nettstasjoner, lister Hafslund
Nett opp to bestemmelser som ivaretar
muligheten for å etablere nettstasjoner innenfor
området i reguleringsplanen.

3. Uttalelsen tas til orientering.
Dette er forhold det vil sees nærmere
på i neste planfase i samarbeid med
nettselskapene.
I denne planfasen er
høyspentledningene KH-Gleng og
Hasle-Hafslund hensyntatt i
prosjekteringen.

For å sikre strøm til ny bebyggelse, kan det bli
behov for å sette av arealer til å etablere en ny
nettstasjon innenfor planavgrensningen. Dette er
avhengig av effektbehovet til planområdet, og
nettselskapet ber om at forslagsstiller oppgir
hvilket effektbehov planområdet har.
Den eller de som utløser tiltak i
strømforsyningsnettet må som hovedregel dekke
kostnadene med tiltaket. Nye traseer må gis
rettigheter med minst like gode vilkår som det
nettselskapet har til de eksisterende
traseene/nettstasjonene.

4. Andre forhold:
Hafslund Nett AS viser til hvordan kraftledninger
skal vises på kart, herunder plankartet. Arealer
som brukes til, eller i fremtiden skal brukes til
nettstasjoner avsettes i planen til arealformål
med kode 1510.

4. Uttalelsen tas til orientering.
Kommunedelplanen endrer ikke
arealformål. For mer informasjon om
kommunedelplanens hensynssone se
kapittel 2.1.

Hafslund Nett ønsker at utbygger tar kontakt i
god tid før utbygging for å avklare hvordan ny
bebyggelse skal forsynes med strøm, samt
planlegge nye elektriske anlegg.

Ved oppstart av ny planfase vil
forslagsstillerne ta kontakt med eiere av
eksisterende infrastruktur. I den
sammenheng vil det være naturlig å innlede
en dialog for å detaljere ut løsninger i nært
samarbeid.
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Forum for natur og friluftsliv Østfold
Forum for natur og friluftsliv i Østfold mener at
alternativ MIDT-7 og MIDT-10 er de beste.
De skriver i sin uttalelse at det er positivt at vei
og bane planlegges samtidig, slik at minst mulig
areal blir berørt. Forholdene for gående og
syklende er særdeles viktig, både under og etter
anleggsperioden. Hensyn til støy og støv må
ivaretas, slik at bymiljøet fortsatt er levelig og
framkommelig.
Trygg tilgang til Glomma må sikres gjennom hele
anleggsperioden, da det er et viktig område for
utøvelse av forskjellige typer friluftsliv.
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Uttalelsen tas til orientering.
I kommunedelplanen velges det korridor for
veg og bane. I neste planfase,
reguleringsplanfasen, vil løsningene for alle
trafikantgrupper detaljeres ut. Uansett
alternativ vil det tilstrebes gode løsninger
for gående og syklende, som er prioriterte
grupper. Dette gjelder både i anleggsfase
og i driftsfase.
Forslagsstiller planlegger og bygger ut i
henhold til gjeldene krav for støy og
luftkvalitet. For mer informasjon om støy fra
veg og bane se kapittel 2.3.
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