i Nedre

• NE NOR
! G}omna B�,

Merknadsdokument

Sammendrag av og kommentarer til
uttalelser til offentlig ettersyn

Kommunedelplan (KDP) med konsekvensutredning (KU)
for lnterCity Østfoldbanen dobbeltspor Fredrikstad-Sarpsborg (delstrekning
Seut-Rolvsøy) og rv. 110 Simo-St.Croix
April 2020

Skien

InterCity-prosjektet
Østfoldbanen, Fredrikstad – Sarpsborg
Sammendrag av og kommentar til uttalelser til offentlig
ettersyn av forslag til kommunedelplan med
konsekvensutredning Seut-Rolvsøy

signert av Maiken Thørud
Maiken Thørud Digitalt
Dato: 2020.04.30 10:19:58 +02'00'

00A
Revisjon

1.utgave
Revisjonen gjelder

Tittel:
InterCity-prosjektet,
Østfoldbanen, Fredrikstad – Sarpsborg

28.04.2020
Dato

M.Thørud
Utarb. av

Elisabeth Nordli
2020.04.29 17:46:19
+02'00'

Digitalt signert av Eirik Stølan
Dato: 2020.04.29 15:44:39 +02'00'

E.Stølan
Kontr. av

E.Nordli
Godkj. av

Sider:

32

Produsert av:

Sammendrag av og kommentar til
uttalelser til offentlig ettersyn av forslag til
kommunedelplan med
Prod.dok.nr.:
Erstatter:
konsekvensutredning Seut-Rolvsøy

Rev:

Erstattet av:

Prosjekt:
Parsell:

InterCity-prosjektet
16 Fredrikstad-Sarpsborg

Dokumentnummer:

ICP-16-A-00019

Drift dokumentnummer:

Revisjon:

00A

Drift rev.:

InterCity-prosjektet
Østfoldbanen
Fredrikstad – Sarpsborg

Sammendrag av og kommentar til
uttalelser til offentlig ettersyn av forslag til
kommunedelplan med
konsekvensutredning Seut-Rolvsøy

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

2 av 32
ICP-16-A-00019
00A
28.04.2020

INNHOLDSFORTEGNELSE
1

INNLEDNING ................................................................................................................................... 3
BAKGRUNN OG HISTORIKK ............................................................................................................ 3

2

GJENNOMGÅENDE TEMAER ....................................................................................................... 4
KOMMUNEDELPLANENS HENSYNSSONE......................................................................................... 4
NESTE FASE: REGULERINGSPLAN – DETALJERT AVKLARING AV TRASÉ ............................................ 4
STØY FRA BANE OG VEG .............................................................................................................. 4
ANLEGGSFASE ............................................................................................................................ 4
ERVERV AV GRUNN OG RETTIGHETER ........................................................................................... 4
2.5.1
Betydning av kommunedelplanen for berørte eiendommer .............................................. 4
2.5.2
Reguleringsplaner gir grunnlag for grunnerverv ................................................................ 5
2.5.3
Erverv av hel eiendom ....................................................................................................... 5
2.5.4
Erverv av del av eiendom .................................................................................................. 5
2.5.5
Grunnundersøkelser .......................................................................................................... 6

3

ENDRINGER I PLANFORSLAGET ................................................................................................. 6

4

MOTTATTE UTTALELSER OG INNSIGELSER ............................................................................. 7

5

SAMMENDRAG OG KOMMENTARER .......................................................................................... 9
INNSIGELSER............................................................................................................................... 9
UTTALELSER FRA STATLIGE OG REGIONALE INSTANSER OG FORETAK ............................................. 9
UTTALELSER FRA INTERESSEORGANISASJONER, PRIVATE FORETAK OG PRIVATPERSONER............. 14

6

DOKUMENT INFORMASJON ....................................................................................................... 32
ENDRINGSLOGG ........................................................................................................................ 32
VEDLEGG .................................................................................................................................. 32
REFERANSELISTE ...................................................................................................................... 32

InterCity-prosjektet
Østfoldbanen
Fredrikstad – Sarpsborg

Sammendrag av og kommentar til
uttalelser til offentlig ettersyn av forslag til
kommunedelplan med
konsekvensutredning Seut-Rolvsøy

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

3 av 32
ICP-16-A-00019
00A
28.04.2020

1 INNLEDNING
Planforslag kommunedelplan med konsekvensutredning for nytt InterCity-dobbeltspor Fredrikstad –
Sarpsborg (delstrekning Seut-Rolvsøy) og rv. 110 Simo – St. Croix ble førstegangsbehandlet av
Fredrikstad bystyre 7. 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 Fredrikstad kommune. Frist for uttalelsene ble satt til 14. februar 2020.
Hensikten med dette notatet er å gi en oversikt over hvilke uttalelser som er mottatt og gi
forslagsstillers 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.

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.
Planene for jernbanen har konsekvenser for hovedvegnettet i Fredrikstad og Sarpsborg. Dette gjelder
først og fremst rv. 110 mellom Simo og St. Croix og fv. 109 i området ved Grønli, og fv. 118 over
Sarpsfossen. Rv. 110 og berørte deler av fv. 109, samt fv. 118 Ny Sarpsbru, er derfor en del av
kommunedelplanprosessen for jernbanen, hvor Statens vegvesen har deltatt aktivt i prosessen
sammen med Bane NOR.
Med bakgrunn i valgt konsept 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
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 planforslag for kommunedelplan med konsekvensutredning som
har vært på offentlig ettersyn.
Planprogrammet gjelder for hele strekningen, men det er utarbeidet en planbeskrivelse med
konsekvensutredning for strekingen Seut – Rolvsøy i Fredrikstad kommune og en planbeskrivelse
med konsekvensutredning for delstrekningen Rolvsøy-Klavestad i Sarpsborg kommune.
Dette merknadsdokumentet tilhører delstrekningen Seut – Rolvsøy i Fredrikstad kommune.
Forslagsstillere er Bane NOR og Statens vegvesen.
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2 GJENNOMGÅENDE TEMAER
Kommunedelplanens hensynssone
Hensikten med kommunedelplanen er å båndlegge nødvending areal for framføring av jernbane og
veg i påvente av videre planlegging. Denne kommunedelplanen omfatter en hensynssone som
båndlegger nødvendig areal for videre planlegging (detaljregulering) av jernbane og veg. 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 2020-2032 (planID 3004 909. Oppdateres med vedtaksdato ved
vedtak) vist under. Det er ikke gjort endringer i kommuneplanens arealplan. Arealformål og
hensynssoner med bestemmelser fra Fredrikstad kommune sin arealplan videreføres.

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.

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,
andre institusjoner). Det skal også vises om tiltaket vil gi støy i friluftsområder, og andre områder hvor
stillhet er en viktig egenskap eller forutsetning.
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.

Anleggsfase
Mange merknader inneholder bekymring for anleggsfasens aktiviteter, herunder støy i boligområder
og i rekreasjonsområder. 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 på hvordan dette kan avbøtes best mulig.
I reguleringsplanfasen vil støy i anleggsfasen vurderes. Det finnes grenseverdier for anleggsarbeid (T1442), og disse er strengest for anleggsarbeid som varer over 6 måneder, det vil si at
anleggsgjennomføring for det meste av InterCity og rv. 110/fv. 109 vil falle inn under strengeste
grenseverdi for anleggsstøy.

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 veg. Dette innebærer at tiltak som er søknadspliktige etter plan- og bygningsloven må
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oversendes fra kommunen til Bane NOR og Statens vegvesen 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).
Bane NOR og Statens vegvesen 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. Dersom forhandling ikke fører fram, har
forslagsstillerne anledning til å ekspropriere grunn og/eller rettigheter.
For eksisterende jernbanetraséer er gjeldende byggegrense på 30 meter (Jernbaneloven § 10), mens
for eksisterende riksveg er gjeldende byggegrense 50 meter (Vegloven § 29) med mindre noe annet
er bestemt i kommune- eller reguleringsplan.
Ved nybygging av jernbanetraséer eller riksveg er det ikke automatisk slik at alle bygninger innenfor
disse byggegrensene vil måtte innløses. Bane NOR og Statens vegvesen gjør konkrete vurderinger i
hvert enkelt tilfelle, der det vil bli sett på forhold som støy, støv, behov for midlertidig anleggsområde,
mulighet for avbøtende tiltak (tiltak som fjerner ulempene eller gjør dem mindre), atkomstmuligheter,
sikkerhet og så videre. For eiendommer som må innløses i sin helhet, er det viktig at dialogen
etableres på et tidlig tidspunkt, slik at det blir en god prosess og at grunneier får god tid til å skaffe ny
eiendom.
For større landbruksområder som blir berørt av ny trasé, kan det være aktuelt med jordskifte for å
skape tjenlige eiendomsforhold. Bane NOR og Statens vegvesen kan i denne sammenheng erverve
dyrket mark med tanke på en mulig framtidig jordskiftesak.
Det er først når reguleringsplanene er vedtatt at forslagsstillerne 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. Bane NOR og Statens vegvesen 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.
For produksjonsarealer som jord- og skogbruk og nærings- og industrieiendommer, knytter tapet seg
normalt til tapet i avkastning (bruksverdien) fra de avståtte arealene. I det videre arbeidet vil
energibrønner kartlegges, herunder hvordan tiltaket vil påvirke disse. Erstatning vil vurderes i hvert
enkelt tilfelle.
Der ny, planlagt jernbanetrasé eller veg går nær eksisterende bebyggelse uten at det erverves areal
fra eiendommen vil spørsmålet om erstatning bli vurdert opp mot tålegrensen i naboloven § 2. Dersom
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tiltaket/anlegget medfører belastning utover tålegrensen, vil Bane NOR/Statens vegvesen
gjennomføre avbøtende tiltak. Dette vil være gjenstand for en skjønnsmessig vurdering i hvert enkelt
tilfelle.
2.5.5 Grunnundersøkelser
Bane NOR og Statens vegvesen 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. Over tunnelene blir det montert målere
(piezometere) for å overvåke grunnvannsstanden mm. 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 anleggsoppstart 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 bakgrunn av mottatte høringsuttalelser til planforslaget, har Bane NOR og Statens vegvesen
gjennomført følgende endringer i planforslaget.
Planbestemmelser:
• Teksten i Planbestemmelsene under punkt 6. Krav til videre planlegging, punkt c) endres til:
c) Nærmiljø og friluftsliv
Tiltak både i anleggs- og driftsfasen for å sikre en fotballbanekapasitet i byområdet som mest
mulig tilsvarer dagens situasjon, skal inngå i miljøoppfølgingsplanen.

Plankart:
Underlagskart er oppdatert med arealformålene i kommuneplanens arealdel 2020-2032 (planID 300
909. Vedtaksdato legges inn ved vedtak).
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4 MOTTATTE UTTALELSER OG INNSIGELSER
Det er tilsammen mottatt 36 uttalelser til offentlig ettersyn av planforslaget og 1 innsigelse. Innsigelsen
og uttalelsene er listet opp nedenfor. Innsigelsen er listet opp først, deretter offentlige aktører,
etterfulgt av interesseorganisasjoner og privatpersoner/private foretak.
Innsigelsen 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 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

Nr.
I1

Dato

Uttalelser fra statlige og regionale instanser og foretak
Fiskeridirektoratet
Statens vegvesen
Direktoratet for mineralforvaltning
Bane NOR
Kystverket
Fylkesmannen i Oslo og Viken
Norges vassdrags- og energidirektorat
Mattilsynet
Viken fylkeskommune

Nr.
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9

Dato
06.01.2020
05.02.2020
03.02.2020
22.01.2020
31.01.2020
13.02.2020
14.02.2020
14.02.2020
27.02.2020

Uttalelser fra interesseorganisasjoner, private foretak
og privatpersoner
Paul Hem
Jens Nielsen
Christian Antonsen
Eilif Skar
Morten Graarud
Svein Jensen
Espen Bøe
Hafslund Nett AS
Beate Midttun
Fredrikstad Fjernvarme AS
Gunnar Andersson
Folkeaksjonen «Redd skogen i Mørkedalen» v/ Espen
Heen og Stig Torp
Glemmen Gård Næringspark
Norsk Bergindustri
Fauna Eiendom
Gamle Falchåsen velforening
Jostein Brunstad
Blaakors
Trosvik IF
Kristoffer Hagen
Forum for natur og friluftsliv Østfold
Bydalen Vel

Nr.

Dato

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

09.12.2019
09.12.2019
10.12.2019
11.12.2019
11.12.2019
16.12.2019
16.01.2020
29.01.2020
10.12.2019
23.01.2020
10.12.2019
06.02.2020

C13
C14
C15
C16
C17
C18
C19
C20
C21
C22

21.01.2020
10.02.2020
12.02.2020
12.02.2020
12.02.2020
13.02.2020
13.02.2020
13.02.2020
14.02.2020
16.02.2020
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Bjørn Tore Thoresen
Fredrikstad Næringsforening
Wilbergjordet barnehage
Wilberg familiebarnehage
Stig Torp
For kopier av uttalelser vises det til vedlegg.
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5 SAMMENDRAG OG KOMMENTARER
Innsigelser
I

SAMMENDRAG

I1

Viken fylkeskommune
Viken fylkeskommune fremmer følgende
innsigelse:
•

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.

FORSLAGSSTILLERS KOMMENTARER

Innsigelsen følges opp i egen prosess

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

Statens vegvesen
Statens vegvesen anbefaler at det båndlegges
areal for videre planlegging av rv. 110 i en
korridor langs dagens veg.

B3
B4
B5

1. Det forutsettes at det i neste planfase legges
opp til løsninger som ikke krever
endringer/ombygging av rv. 110 på
strekningen Seut-Simo, da denne nylig er
utbygd.
Direktoratet for mineralforvaltning
Direktoratet for mineralforvaltning har ingen
merknader til planforslaget.
Bane NOR
Bane NOR har ingen merknader til
planforslaget.
Kystverket
Kystverket Sørøst bemerker at området i elva
bør vises som arealformål ferdsel, da dette
dekker alle typer ferdsel i farvann. De har ellers
ingen merknader til planforslaget.

1. Uttalelsen tas til orientering.

Uttalelsen tas til orientering.
Uttalelsen tas til orientering.
Uttalelsen tas ikke til følge.
Arealformål bestemmes gjennom
kommunens arealdel. Kommunedelplanen
som ligger på høring angir ikke arealformål.
De underliggende arealformålene speiler
kommuneplanens arealdel Det vises også
til kapittel 2.1 om kommuneplanens
hensynssone og 2.2 om neste fase:
reguleringsplan.
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Fylkesmannen i Oslo og Viken
Fylkesmannen ser det som viktig å få på plass
et forbedret togtilbud til Fredrikstad og
Sarpsborg sentrum. Fylkesmannen skriver at
lokalisering og framdrift for ny togstasjon i
Fredrikstad er viktig for den videre
sentrumsutviklingen.
Fylkesmannen mener det er vanskelig ut fra
nasjonale og regionale mål å forsvare en
utbygging til firefelts vei for rv. 110. Regjeringen
er i gang med å fastsette et videreutviklet
nullvekstmål. Når dette er fastsatt, vil det bli lagt
til grunn i en eventuell ny belønningsavtale med
Nedre Glomma.
Fylkesmannen mener planforslaget i for liten
grad har vurdert hvilken virkning foreslått
utbygging av rv. 110 vil ha på fremtidens trafikk.
Foreslått utvidelse vil kunne gi en stor
kapasitetsøkning for personbiltrafikk som
vanskeliggjør nullvekstmålet.
Det vises til mål i planforslaget om at trafikk skal
overføres fra sideveisnettet til rv. 110, og
presiseringen om at hvis dette samt
nullvekstmålet skal nås, forutsettes det tiltak
som ligger utenfor prosjektet. Fylkesmannen
presiserer at andre virkemidler kan være
parkeringsavgifter og bompenger.
Arealplanlegging som virkemiddel, gir mer varig
virkning. Fylkesmannen mener det bør vurderes
nærmere om det er riktig løsning å utvide rv. 110
på hele strekningen. Økt utbygging av
veikapasitet gir mer trafikk. Det bør vurderes en
mer avgrenset løsning. Dette kan også gi
besparelser i økonomi, areal og
masseforvaltning.
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.
Fylkesmannen mener forslagsstiller tidlig bør ha
en helhetlig massehåndteringsplan med fokus
på gjenbruk av masser og alternativer til
permanent plassering. Mulighet for gjenbruk av
masser bør også være et moment i vurderingen
som gjøres av drivemetoder for tuneller.
Ved bruk av overskuddsmasser må det
utarbeides en stedspesifikk miljørisikovurdering,
evt. må veileder TA-2553/2009 følges.
Avrenning fra massedeponi og tiltak for å hindre
spredning av forurensning må vurderes.

Bane NOR og Statens vegvesen mener at
planforslaget tar hensyn til både
transportpolitiske og miljømessige mål.
Det er et hovedmål å redusere bilbruk og
øke andelen kollektivtrafikk, sykkel og
gange. Samtidig må hovedvegnettet ha
tilstrekkelig kapasitet. Kapasitet på
vegnettet påvirkes i større grad av hvordan
kryssene er utformet enn av antall felt
mellom kryssene. Kryssutforming og antall
felt er noe Statens vegvesen vil vurdere i
reguleringsplanfasen. Samtidig legger
kommunedelplanen opp til et godt gang- og
sykkelvegnett og gode løsninger for
kollektivtrafikken.

1. Uttalelsen tas til orientering.
Forslagsstiller vil følge forurensningsloven i
forhold til å håndtere overskuddsmasser.
En koordinering med andre aktører i
markedet for å se på muligheten for
gjenbruk av masser er ønskelig. Dette vil
sees nærmere på i neste planfase.
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2. Natur- og vannmiljø
Prosjektet berører verdifulle naturverdier. Blant
annet bekkedrag og skogen i Mørkedalen må
hensyntas, og faunapassasjer må sikres.
Faunapassasjer for mindre dyr bør ses i
sammenheng med bekkedrag og
overvannsystemer.
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2. Uttalelsen tas til orientering.

Fylkesmannen ser det som viktig at resipienten
for tunelldrivevann og anleggsvann vurderes ut
fra miljømessige hensyn.
Fylkesmannen mener fjerning av eksisterende
jernbane bør inn i videre planleggingsprosess,
som et avbøtende tiltak.

Ved oppstart av arbeid med reguleringsplan
for dobbeltspor vil Bane NOR, i samarbeid
med berørt kommune, ta stilling til om
frigivelse og endret bruk av eksisterende
baneareal skal inngå i reguleringsplan for
dobbeltspor eller om frigivelse og endret
bruk skal behandles i en egen
reguleringsplan. Gjennom dette arbeidet vil
en ta stilling til om, og hvor, dette vil være
aktuelt.

3. Barn- og unges interesser
Reguleringsplanprosessen bør finne
erstatningsareal for Merkurbanen. Det vises til
ny veileder om barn og unge i plan- og
byggesak.

3. Uttalelsen tas til orientering

4. Jordvern
Delutredningen om naturressurser viser at
Sarpsborg mangler egnede arealer for nydyrking
som avbøtende tiltak. Fylkesmannen vil her råde
forslagsstiller til å utrede mulige
nydyrkingsarealer både i Fredrikstad og andre
steder i regionen.

4. Uttalelsen tas til orientering

I tråd med tidligere uttalelser forutsettes det
også at det utarbeides en plan for tilbakeføring
av gammel jernbanetrase til jordbruksareal der
det er aktuelt.
5. Samfunnssikkerhet
Fylkesmannen mener det er gjort gode
utredninger av de risikoer og sårbarheter som
foreligger og hendelser som kan oppstå, men
anbefaler å argumentere for og utdype hvorfor
enkelte scenarier prioriteres fremfor andre i
risiko- og sårbarhetsanalysen, samt hvilke
kriterier som legges til grunn.

5. 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.

6. Støy og luftkvalitet
Støy og luftkvalitet vil være en viktig del av
senere planlegging. For at foreslått
kommuneplanbestemmelse skal bli noe mer
konkret anbefales det at denne viser til de
nasjonale føringene i T-1442 (støy) og T-1520
(luftkvalitet).

6. Uttalelsen tas ikke til følge.
Det legges ikke inn en bestemmelse for
dette, men støyberegninger og
eventuelle tiltak i form av skjerming og
isolering vil bli gjennomført i henhold til
Miljødirektoratets retningslinje T-1442
[3]
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Norges vassdrags- og energidirektorat
1. NVE savner hensynssoner for skred på
plankartet, med bestemmelser som
inneholder krav om utredning av reell fare
senest i forbindelse med reguleringsplan.
Ev. kan det utarbeides eget temakart hvor
kvikkleiresonene fremkommer, så lenge
hensynssoner med bestemmelser blir
juridisk bindende.
2. I bestemmelsene bør det vises til
områdestabilitetsrapporten med kartvedlegg,
og angi at faren for områdeskred må utredes
nærmere iht. NVEs kvikkleireveileder 7/2014
i forbindelse med reguleringsplan
/områderegulering.
Tilsvarende bør det legges inn generelle
bestemmelser i planen knyttet til utredning av
faren for kvikkleireskred i hele planområdet,
slik at faren for kvikkleireskred samlet sett blir
tilstrekkelig ivaretatt på kommunedelplannivå.
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1. Plankartene viser hensynssonen for
båndlegging i påvente av vedtak etter
plan- og bygningsloven. Arealformål og
hensynssoner med bestemmelser fra
Fredrikstad kommune sin arealplan
videreføres.

2. 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 og
kvikkleireskred vil utredes nærmere i
forbindelse med reguleringsplan.

3. NVE bemerker også at det er sett på
korridorer parallelt med eksisterende bane,
men at stabiliteten her har gjort at man har
valgt å legge alternativene lengre inn i
landet og i fjell. Lislebystranda trekkes frem
som et utfordrende område mht. stabilitet.
Dersom Bane NOR har identifisert dette
som en mulig kvikkleiresone, bør det tegnes
opp en faresone. Informasjon om
grunnundersøkelser bør meldes inn til
NADAG slik at informasjonen er tilgjengelig
også for andre.
Mattilsynet
Mattilsynet har avgrenset uttalelsen til forhold
som angår drikkevann.

3. Uttalelsen tas til orientering.
Faresoner er kartlagt iht. de korridorer
og løsninger som er utredet, faresoner
som ligger utenfor tiltakets avgrensning
er derfor ikke utredet og kartlagt.
Forslagstillere gjør relevant informasjon
som er avdekket gjennom arbeidet via
NADAG, slik at dette kan benyttes for
andre prosjekter

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

1. Uttalelsen tas til orientering.
Behovet for større omlegginger 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.

InterCity-prosjektet
Østfoldbanen
Fredrikstad – Sarpsborg
B9

Sammendrag av og kommentar til
uttalelser til offentlig ettersyn av forslag til
kommunedelplan med
konsekvensutredning Seut-Rolvsøy

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

13 av 32
ICP-16-A-00019
00A
28.04.2020

Viken fylkeskommune
Viken fylkeskommune sin innsigelse er gjengitt i
I1.
Anbefalinger og sterke faglige råd
1. Fylkesutvalget i Østfold sin anbefaling av
veialternativ 1 for rv.110 Simo-St-Croix
gjentas, ut fra en helhetlig vurdering og
hensyn til by- og knutepunktutvikling.
Alternativene for veg i eksisterende trasé
kan aksepteres.

1. Uttalelsen tas til orientering.

2. Fylkesutvalget i Østfold sin anbefaling om å
slutte seg til forslagsstillernes anbefaling av
jernbanealternativer gjentas.

2. Uttalelsen tas til orientering.

3. 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 god
måte.

3. Uttalelsen tas til orientering.

4. Fylkesråden understreker viktigheten av
helhetlig og langsiktig planlegging for å søke
den beste løsningen for knutepunktet på
Grønli. Det videre planarbeidet bør søke å i
størst mulig grad samordne vei- og
jernbaneløsninger i felles reguleringsplan
og/eller felles anleggsperiode.

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

SAMMENDRAG

C1

Paul Hem
Hem skriver at ved alternativ Rett linje og
stasjon på Rolvsøy, vil de som er bosatt nær
dagens stasjon få lengre reisevei til stasjonen.
Eventuell tidsbesparelse ved Rett linje faller
bort.
Hem påpeker at det kan bli bra med ny stasjon
på Grønli, og antar at en ny stasjon vil medføre
redusert svevestøv fra biltrafikken i området
rundt dagens stasjon.
En ny stasjon på Grønli vil være et kjempetiltak
for både pendlere, studenter og andre reisende,
samt at det vil gi en enda mer levende by i
fremtiden.

C2

1. Hem påpeker at det har vært lite og
uoversiktlig informasjon på banenor.no,
samt lite informasjon som har blitt tilsendt
oppgitt epostadresse. Det er mye rot på
sidene og flere steder er det blandet nye og
gamle artikler om hverandre. Dette gjør det
vanskelig å få oversikt.
Hem viser til at de som bor på Grønli savner
informasjon om hva som skjer fremover.
Jens Nielsen
Nielsen skriver at dagens foreslåtte løsninger er
dårlige, av følgende grunner:
1. Dobbeltsporet bør ha som styrende funksjon
å forbinde Norge med utlandet, dermed er
Fredrikstad en omkjøring.
2. Dobbeltspor gjennom Fredrikstad vil være
som å ha E6 rett gjennom byen, ikke
attraktivt.
3. Nåværende jernbane kan fungere helt
utmerket som InterCity ved siden av et
dobbeltspor Råde-Sarpsborg.
Nielsen skriver at det bør kunne bygges både
høyhastighetstog for gods og folk mellom Oslo
og Gøteborg, i tillegg til at nåværende toglinje
blir værende aktiv. Dagens tilbud blir da
opprettholdt, samt at en får et jernbanenett
mellom Nordens største byer.

FORSLAGSSTILLERS KOMMENTARER

Det er ikke gjort beregninger på svevestøv
ved dagens stasjon når ny stasjon er
etablert på Grønli.
Bane NOR og Statens vegvesen ønsker å
tilrettelegge for gode løsninger for pendlere
og for å bygge opp under kommunens
ønske om en mer levende by.
1. Uttalelsen tas til orientering.
Det er beklagelig at det oppfattes som
uoversiktlig på Bane NORs nettsider
www.banenor.no. Bane NOR skal gå
gjennom nettsidene og jobbe for å
gjøre de mer intuitive og brukervennlig.
Forslagsstillerne tar til orientering at det
burde sendes ut hyppigere informasjon
til de som har satt seg på epostliste.
Forslagsstillere oppfatter dette som et
positivt syn på jernbane gjennom Østfold,
men at det etterspørres utredning av andre
konsepter.
For innspill angående alternative konsepter
henvises til kapittel 1, Innledning.
Forslagsstillere kan ikke se at det er noe
konkrete innspill til den trase som ligger ute
på høring.
Uttalelsen tas ikke til følge.
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Christian Antonsen
Antonsen skriver at de i Fredrikstad er glade for
at det har blitt valgt en løsning som går innom
Fredrikstad, på strekningen Oslo-Gøteborg, selv
om denne er kronglete og dyr.
Han påpeker at ingen ønsker jernbanen forbi sitt
eget hus, men at det likevel er på tide å sette i
gang.
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 til tilførsel til en sentral stasjon, for
eksempel på Rolvsøy. Her bør det også
opparbeides en parkeringsplass for pendlere.
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Forslagsstillere oppfatter dette som et
positivt syn på jernbane gjennom Østfold.

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

C5

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.
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.

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 mange i
både Fredrikstad og Sarpsborg.
Støyberegninger og eventuelle tiltak i
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

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.
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vil være et godt miljøtiltak for Fredrikstad og
dagens trafikkutfordringer.
7. Graarud stiller spørsmål ved om lokaltog fra
Rolvsøy-Skjeberg med utvidelse til sykehuset
Østfold kan være en mulighet?
C6

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.

Forslagsstillere oppfatter dette som et
positivt syn på jernbane gjennom Østfold,
men at det etterspørres utredning av
alternative konsepter og løsningsvalg.
For innspill angående rett linje eller andre
konsepter henvises til kapittel 1, Innledning.
En lang nedgravd løsning slik som det
foreslås vil høyst sannsynlig være svært
kostbart da en flere steder må krysse
områder hvor det er svært dypt til fjell.
Uttalelsen tas ikke til følge.

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.

C7

Jensen viser til at jernbane under byen er noe
som er gjort i andre store byer, med stor
suksess.
Espen Bø
Bø ønsker vegløsning 1, med gang- og
sykkeltunnel til jernbanestasjonen.
Hvis denne løsningen ikke blir valgt, er det et
ønske om at det ses på en løsning for gående
og syklende gjennom St.Hansfjellet, slik at disse
slipper å gå rundt/over.

I kommunedelplanen velges det korridor for
veg og bane. I neste planfase,
reguleringsplanfasen, vil løsningene for alle
trafikantgrupper detaljeres ut. Uansett
alternativ vil det lages gode løsninger for
gående og syklende, som er prioriterte
grupper. Innspillet tas med til neste
planfase, avhengig av hvilken vegløsning
som vedtas i kommunedelplanen.
Uttalelsen tas til orientering.
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Hafslund Nett AS
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.
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1. Uttalelsen tas til orientering og vil
følges opp i neste planfase.
Høyspentledningen RAA-EVJE er
hensyntatt i prosjekteringen, men på
nåværende plannivå har man ikke gått i
detaljer for hvordan berøringer av
Hafslund Netts anlegg skal løses.

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
oppfylling av terrenget som medfører redusert
høyde opp til luftledningsanlegg.

2. Kommunedelplankartet består av en
hensynssone for båndlegging i påvente
av vedtak etter plan- og bygningsloven.
Arealformål og hensynssoner med
bestemmelser fra Fredrikstad
kommune sin arealplan videreføres.
For mer informasjon om dette se
kapittel 2.1 om kommuneplanens
hensynssone og 2.2 neste fase:
reguleringsplan.

Hafslund Nett AS viser til eksisterende kabler
innenfor planområdet og hvordan disse må
hensyntas. Det er viktig at fremtidig tilkomst til
kabelgrøftene ikke hindres.

Uttalelsen tas til orientering og vil følges
opp i neste planfase.

I uttalelsen sin viser Hafslund Nett til en del
vilkår for at eventuelle omlegginger av
kraftledninger og kabelanlegg skal kunne
gjennomføres.

Uttalelsen tas til orientering og vil følges
opp i neste planfase.

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.

Uttalelsen tas til orientering og vil følges
opp i neste planfase.

3. 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.

3. Uttalelsen tas til orientering.
Kommunedelplankartet består av en
hensynssone. Arealformål og
hensynssoner med bestemmelser fra
Fredrikstad kommune sin arealplan
videreføres. For mer informasjon om
dette se kapittel 2.1 om
kommuneplanens hensynssone og 2.2
neste fase: reguleringsplan.

Beate Midttun
Midttun har følgende ønsker i sin uttalelse:
T-bane fra Onsøy til Rett linje.
T-bane fra sentrum til Rett linje.
T-bane fra Rolvsøy til Rett linje.

Forslagsstillere oppfatter dette som et
positivt syn på jernbane gjennom Østfold,
men at det ønskes et annet konsept.
Forslagsstillers planforslag er utarbeidet
med bakgrunn i bestilling om dobbeltsporet
jernbane som skal innom både Fredrikstad
(Grønli) og Sarpsborg. Konseptet med rett
linje som bringer de reisende til ny stasjon
på Rolvsøy fra eksisterende stasjon i
Fredrikstad og Sarpsborg er ikke en del av
konseptet. For mer informasjon om
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Fredrikstad Fjernvarme
Fredrikstad Fjernvarme AS viser til
høringsuttalelsen til justert planavgrensning og
planprogram. De samme merknadene gjelder
ved offentlig ettersyn av planforslaget.
I uttalelsen fra 2018 har de følgende merknader:
Det er viktig at plan- og utredningsarbeidet tar
hensyn til eksisterende infrastruktur for
fjernvarme.
Det er ønskelig at Fredrikstad Fjernvarme AS
blir kontaktet i forbindelse med de traseer som
ligger nært eksisterende fjernvarmeanlegg.
De ønsker også å bli involvert i
detaljplanleggingen av ny infrastruktur i
forbindelse med planlegging i sentrumsområdet
Trara-Grønli.
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alternative konsepter henvises det til
kapittel 1, Innledning.
Uttalelsen tas ikke til følge.
Uttalelsen tas til orientering.
Tidligere merknader fra 2018 til høring av
justert planprogram er omtalt i ICP-16-A25211 rev.00A.
På nåværende plannivå er det ikke gått i
detaljer for hvordan hensynet til
eksisterende infrastruktur for fjernvarme
skal behandles videre.
Når kommunedelplanen er vedtatt og
forslagsstiller begynner oppstart av videre
planlegging må det opprettes dialog med
berørte eier av eksisterende infrastruktur
for å detaljere ut løsninger.

Det kan være aktuelt for Fredrikstad Fjernvarme
AS å etablere ny spiss-/reservelast for
produksjon i området der det planlegges ny
jernbanestasjon.

C11

Det har meget store konsekvenser å flytte på
fjernvarmeledninger, og dette er derfor ikke
ønskelig. Dersom dette likevel må gjøres, er det
viktig å få dette med i løsnings- og
tidsplanleggingen. Alle kostnader med eventuell
flytting/sikring av infrastruktur for fjernvarme må
dekkes av tiltakshaver.
Gunnar Andersson
Andersson mener at det er viktig med en sentral
plassering av stasjonen slik at jernbanen blir et
alternativ for transport internt mellom byene i
Østfold, med tett kopling til buss og sykkelveier
til stasjonen.

Forslagsstillere oppfatter dette som et
positivt syn på planforslagene for bane og
veg som ligger ute på høring.

Alternativ 1 ser ut til å være den beste
vegløsningen.

C12

Jernbanen internt i Østfold bør få større fokus,
det er et stort potensiale for persontransport
mellom byene i Østfold og Follo.
Folkeaksjonen «Redd skogen i Mørkedalen»
v/ Espen Heen og Stig Torp
1. Folkeaksjonen «Redd skogen i Mørkedalen»
protesterer på at Mørkedalen skal bli
redusert, påført støv og støy og få byttet sin
silhuett av skog mot boliger. Mørkedalen har
større verdi som rekreasjonsområde enn
som fyllplass og boligområde.

1. Uttalelsen tas til orientering.
Bane NOR forstår bekymringen for
mulig anleggsvei og permanent
rømningsvei gjennom Mørkedalen.
Løsningen vist i planforslaget er en
mulig løsning. Hvor denne vegen
eksakt skal gå må ses nærmere på i
neste planfase, reguleringsplan.
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I første utkast til kommunens arealplan 20202032 er det foreslått at Kiæråsen (BA 10) skal
utvikles til boliger og at det tillates
massedeponering opp til gammel fjellkant.
Adkomst skal løses fra Lisleby Àlle i nordenden
av Mørkedalen.
2. I planforslaget foreligger det ingen
sammenstilling av totalbelastningen som
dagens foreslåtte planer innebærer for
natur- og boligområdene rundt Kiæråsen.
Det vil bli støy og støv i en stor omkrets i
minst de fem årene som prosjektet er
estimert å ta.

3. Folkeaksjonen spør om anleggsmaskiner,
borerigger og tunnel-utstyr er tenkt fraktet
inn fra Lisleby Àlle gjennom tettbebygde
boligområder i Falchåsen og Fagerliveien
tvers over ny gang- og sykkelvei.

Et samlet politisk miljø sluttet seg til ønskene om
å bevare området i 2018. Det ble altså lagt
tydelige føringer for å sikre dette viktige
rekreasjons- og nærtur-området.
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Se kapittel 2.1 for mer informasjon om
forholdet mellom denne kommuneplanen
og kommunens arealplan.

2. Totalbelastningen av avsatte formål i
kommuneplanens arealdel og
jernbanetiltaket behandles ikke i
kommunedelplanen. Dette er et forhold
som må vurderes i arbeidet med
kommuneplanens arealplan.
Se kapittel 2.1 for mer informasjon om
forholdet mellom denne
kommuneplanen og kommunens
arealplan.
3. Uttalelsen tas til orientering.
I forbindelse med forslagsstillers plan
er det sett på en mulig anleggsvei
gjennom Mørkedalen. Det er strenge
krav til ytre miljø i forbindelse med
anleggsarbeider. Eksempelvis kan det
settes krav til at anleggsveier skal
bygges slik at de kan fjernes når det
ikke lenger er brukt for disse.
Anleggsarbeider er behandlet i eget
fagnotat [4]. Hva slags type maskiner
som vil fraktes på hvilke veier er ikke
vurdert i denne planfasen.

De frykter at foreliggende forslag vil terminere
Mørkedalen som et stille rekreasjonsområde for
mange år framover. Et rikt, variert og
kulturhistorisk spennende mikro-økosystem med
stor ikke-materiell verdi for innbyggerne i
sentrum av Fredrikstad vil bli forringet - i verste
fall helt ødelagt. Deler av selve Mørkedalen vil
bli omgjort til anleggsvei og senere boligvei.
C13

Glemmen Gård Næringspark
Innspillet er fra grunneiere i Glemmen Gård
Næringspark og nærliggende grunneiere.
Det er avgjørende for dem å få en så rask
prosess som mulig. Det er vesentlig at de kan
fortsette arbeidet med utvikling av området.
Gjeldende bygge- og deleforbud for området har
medført at dette arbeidet i det alt vesentlige har
stoppet opp.
1. I planforslaget fremkommer det at Bane
NOR på grunn av byggeforbud i området ser

1. Uttalelsen tas til orientering.
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for seg at dette området kan benyttes som
riggområde. Innsender mener at dette er
helt uakseptabelt fordi hele området er klart
for utbygging. Et unntak her er eventuelt den
delen som skal erverves av Bane NOR.

C14

2. Innsender ønsker dialog med Bane NOR og
anmoder om å bli løpende informert om
fremdriften i reguleringsarbeidet. Dette er
viktig for å kunne fremme deres forslag til
omregulering, med det mål at
reguleringsplanene kan behandles samtidig
av Fredrikstad kommune.
Norsk Bergindustri
Norsk Bergindustri understreker viktigheten av
at man undersøker berørte områders eventuelle
geologiske forekomster i området som enten
benyttes til mineraluttak i dag eller som kan ha
potensial til å skape nye arbeidsplasser og
næringsutvikling i framtiden.
Ressurser i berggrunnen kan ligge til grunn for
lokal næringsutvikling og tilgang til mineralske
råstoffer vi alle er storforbrukere av.
Et kommende trasevalg kan føre til at man
beslaglegger ressurser som kan være lokalt,
regionalt, nasjonalt eller globalt viktige, uten at
disse er kartlagt før vedtak fattes. De anmoder
om å undersøke berggrunnen før vedtak om
trasevalg fattes, for ikke å hemme framtidig
næringsutvikling i eller i tilknytning til det
foreslåtte verneområdet.

C15

De anmoder fylkesmannen til også å ta høyde
for forekomster som ikke er omfattet av drift i
dag, men som kan være aktuelle for uttak i
framtiden.
Fauna Eiendom
Fauna Eiendom eier Hassingveien 40 og
Hassingveien 38, totalt ca. 10 mål grunnareal
innenfor planområdet.
Eiendommene ligger med strategisk beliggenhet
som nabo til det planlagte stasjonsområdet.
Tomtene representerer en viktig
byutviklingsressurs i tilknytning til den nye
stasjonen.
I planforslaget er tomtene i stor grad foreslått
omdisponert til en veitrafikkmaskin av betydelige
dimensjoner.
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Kartlegging og plassering av mulige
riggområder vil bli sett videre på i
senere planfaser.

2. Uttalelsen tas til orientering.
Når Bane NOR varsler oppstart av
reguleringsplanarbeidet ihht. §12-8 vil
alle direkte berørte grunneiere bli
varslet særskilt. I den sammenheng vil
det være naturlig å innlede en dialog.
Uttalelsen tas til orientering.
I delutredning naturressurser [5] er
bergarter/malmer innenfor planområdet
beskrevet.
I delutredningen står det at med unntak av
Borg pukkverk (nedlagt) på Kiæråsen er
det ikke andre ressurser som er kjent eller
kartlagt innenfor planområdet.
Det er heller ingen kjente bergarter med
potensiale for mineralutvinning i området.
Det henvises også til uttalelsen fra
Direktoratet for mineralforvaltning med
forslagsstillers kommentar, B3.

Uttalelsen tas til orientering.
Hovedformålet med kommunedelplanen er
å båndlegge areal for videre planlegging. I
neste planfase vil veg- og baneløsninger
inklusive tilhørende gang- og sykkelvegnett
detaljeres ytterligere. Dette med hensyn til
både tilrettelegging for ønsket byutvikling,
men også for å finne ytterligere potensiale
for å redusere de totale
utbyggingskostnadene for både veg- og
baneløsningene.
Det er mange faktorer som styrer
løsningsvalgene for kombinasjonen av veg
og bane. Linjeføring for bane må både
hensynta omkringliggende infrastruktur,
men også ivareta krav for å få en ny og
moderne jernbane med tilhørende sentral
stasjonsplassering. For vegsystemet er det
et hovedmål at biltrafikken skal ledes
effektivt gjennom byen og samtidig avlaste
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Fauna Eiendom mener at planforslaget legger
opp til et unødvendig og uønsket veisystem i
tilknytning til det nye stasjonsområdet på Grønli,
som:
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bygatene. I begge alternativene er det
landet på å samle hovedvegene fv. 109 og
rv. 110 i dette området. Andre styrende
faktorer for plassering av vegkryssene har
vært avvikling av kollektivtrafikk,
arealbehovet til jernbanen og knutepunktet,
Glemmen VGS, eksisterende
boligstrukturer, grunnforhold med mye mer.

direkte motarbeider de transportpolitiske og
miljømessige målsetningene med
jernbanesatsingen i Fredrikstad,

Det er et hovedmål å redusere bilbruk og
øke andelen kollektivtrafikk, sykkel og
gange. Samtidig må hovedvegnettet ha
tilstrekkelig kapasitet. Antall kjørefelt på fv.
109 er blant annet gitt av behov for å gi
adkomst til tilliggende arealer, som kan gi
muligheter for byutvikling. Bane NOR og
Statens vegvesen mener at planforslaget
tar hensyn til både transportpolitiske og
miljømessige mål.

ødelegger for ønsket byutvikling og

Vegsystemet gir mulighet for utvikling av
arealene i dette området.
Hovedprinsippene fra parallelloppdraget i
2016 er lagt til grunn for løsningene i
planforslaget. På grunn av vanskelige
grunnforhold og store kostnader med å
bygge veg under lokk, er fv. 109 (rv. 110 i
alt. 1) lagt i dagen i den østre kanten av
stasjonsområdet. Forutsatt at denne veien
skal gå i dagen, er en plassering lengst
mulig mot øst hensiktsmessig for å legge til
rette for utvikling rundt knutepunktet.

innebærer store og unødvendige
tilleggskostnader for det offentlige.

Kostnader er en hovedparameter ved
anbefaling av alternativ.
Grunnervervskostnader utgjør en stor andel
av investerings-kostnader uavhengig av
hvilket alternativ som velges. Som
beskrevet over vil det i det videre arbeidet
søkes å finne ytterligere potensiale for å
redusere de totale utbyggingskostnadene
for både vei- og baneløsningene.

Fauna Eiendom utdyper dette mer detaljert i sitt
innspill og beskriver prinsipper for hvordan
infrastrukturen kan løses.
Fauna Eiendom mener at Fredrikstad kommune,
Bane NOR og Statens vegvesen må
omarbeide planene for veisystemet ved den nye
stasjonen slik at eiendommene i større grad kan
utnyttes til byutviklingsformål ved den nye
stasjonen og at stasjonen kan bli et attraktivt,
grønt og fremtidsrettet knutepunkt for
Fredrikstad.
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Gamle Falchenåsen velforening
Gamle Falchåsen Velforening ligger i stor grad
innenfor planavgrensningen for alternativ 4A i
tunnel.
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Uttalelsen tas til orientering.

Flere husstander har energibrønner som ligger
innenfor planavgrensningen. Det er registrert et
mindre antall energibrønner i NGUs
brønndatabase GRANADA. Disse kan imidlertid
være mangelfulle, da det kan være brønner som
ikke er registrert i databasen, eller de kan være
angitt med upresis plassering.

Bane NOR og Statens vegvesen vil i neste
planfase kartlegge energibrønner i
området. Dette gjøres både ved å gå
gjennom GRANADA sin brønndatabase,
men også ved å be grunneiere melde inn
informasjon om eventuelle brønner på sin
eiendom.

Ved den videre planleggingen bør det gjøres en
kartlegging av alle brønner i området, både
registrerte og uregistrerte, med tanke på blant
annet plassering og kapasitet. Det vil også være
behov for å få avklart hvilke avbøtende tiltak
som vil være aktuelle for eiendommer som får
sin brønn berørt av tunnelanlegget.
Jostein Brunstad
1. Brunstad støtter planen om ny togstasjon på
Grønli og togtunnel fra Grønli til Glemmen
Gamle Kirke.

Det vises til kapittel 2.5 for mer informasjon
om eiendom og rettigheter som blir berørt
av tiltaket.

2. Brunstad foreslår ny togstasjon på Ørebekk i
tillegg til ny togstasjon på Grønli. Brunstad
begrunner dette med at en stor by som
Fredrikstad trenger mer enn bare en stasjon
for å få folk til å ta toget. Det vil være mye
lettere og mer praktisk å ta tog til/fra
Ørebekk til/fra Oslo enn til/fra stasjonen på
Grønli.
Blåkors
Blåkors ser det som særs utfordrende å drive
krise-og incestsenteret i forhold til hvordan den
planlagte utbyggingen vil påvirke eiendommen
deres.

1. Uttalelsen tas til orientering

2. Uttalelsen tas ikke til følge.
Ønske om ny togstasjon er ikke en del
av planmaterialet på høring.
Det henvises til kapittel 1, Innledning,
for bakgrunn og historikk for valgt
konsept.

Det stilles høye krav til sikkerhet rundt drift av
krisesentre, og uteområdene er derfor sikret ved
gjerder og kameraovervåking. Den foreslåtte
traseen og anleggsområdet vil vanskeliggjøre
driften av Krisesenteret.
1. Det er lagt inn en gang- og sykkelsti foran
eiendommen deres, noe som vil gjøre
dagens utearealer ubrukelige. De foreslår å
legge gang- og sykkelstien på baksiden av
deres eiendom i forbindelse med den gangog sykkelstien som går på baksiden av
Merkurbanen i dag.

1. Uttalelsen tas til orientering.
På dette plannivået er det usikkert hvor
mange felt det er behov for på rv. 110
og hvordan gang- og sykkelanlegg skal
løses. I neste planfase skal gang/sykkelløsningene optimaliseres og
detaljeres ut. Det er ønskelig for alle
parter at vi velger gode løsninger som
ikke gir unødvendig negative
konsekvenser.

2. Blåkors ber om at eiendommen i størst
mulig grad vernes for anleggsmaskiner/
anleggsmateriale og anleggsstøy. Blåkors

2. Uttalelsen tas til orientering.
Påvirkning på eiendommer både i
anleggsfase og i permanent situasjon
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tar forbehold om at de kan komme tilbake
med krav om støyreduserende tiltak på
bygget, om det skulle vise seg nødvendig.
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Trosvik IF
Trosvik IF har innspill til endring av
planbestemmelsens §6 pkt c) Nærmiljø og
friluftsliv:
«Tiltak både i anleggs- og driftsfase for å sikre
en fotballbanekapasitet i lokalmiljøet Trosvik
som minimum tilsvarer dagens situasjon, skal
inngå i miljøoppfølgingsplanen.» (Endringer i
kursiv.)
De begrunner forslaget med at det ikke er
tilstrekkelig kun å sikre fotballbanekapasiteten i
anleggsfasen, den må også sikres i driftsfasen.
Videre mener de at det allerede før planlagte
bane- og vegtiltak er betydelig underdekning av
fotballbanekapasitet i Trosvikområdet, og at det i
Trosvikområdet er forventet en befolkningsvekst.
Derfor bør det stå «minimum» og ikke «mest
mulig».

C20

De ønsker begrepet «i lokalmiljøet Trosvik» fordi
evt nye fotballbaner i andre bydeler ikke vil være
relevante erstatninger for tapte eller reduserte
Merkurbaner. Kort og trygg gang- og
sykkelavstand er avgjørende faktorer for bruk av
banene.
Kristoffer Hagen
1. Hagen ber om at det vurderes muligheter for
alternative videreføringer av dobbeltsporet
ved Rolvsøy utenom Sarpsborg og hvordan
kommunedelplanen kan tilpasses slike.

2. Hagen ber også om at vegalternativ 3
forkastes grunnet den forverrede
trafikksikkerheten og barriereeffekten
sammenlignet med dagens situasjon og
vegalternativ 2.

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

23 av 32
ICP-16-A-00019
00A
28.04.2020

vil bli detaljert ytterligere i det videre
planarbeidet. Dette må ses i
sammenheng med videre
optimalisering av bane og veg og
hvordan de ulike eiendommen vil bli
berørt. Støyberegninger og eventuelle
tiltak, for eksempel støyskjerming, vil bli
gjennomført i henhold til
Miljødirektoratets retningslinje T-1442
[3].
For mer informasjon om støy og
hvordan dette håndteres videre i
planleggingen vises det til kapittel 2.3.
For mer informasjon om
anleggsgjennomføringen vises det til
kapittel 2.4.
Uttalelsen tas delvis til følge.
Forslagsstiller en positive til å endre
bestemmelsen til å også inneholde
driftsfase.
Planbestemmelsen oppdateres ikke med
spesifisering av lokalmiljøet i Trosvik eller
minimum tilsvarer dagens situasjon.
Fredrikstad kommune vurderer det som
hensiktsmessig å se fotballbanekapasiteten
i en større sammenheng i byområdet.
Teksten i Planbestemmelsene under 6.
Krav til videre planlegging, punkt c) endres
til:
c) Nærmiljø og friluftsliv
Tiltak både i anleggs- og driftsfasen
for å sikre en fotballbanekapasitet i
byområdet som mest mulig tilsvarer
dagens situasjon, skal inngå i
miljøoppfølgingsplanen.
1. Forslagsstillere oppfatter dette som et
positivt syn på jernbane gjennom
Østfold, men at det bør ses på andre
traseer. Det vises til kapittel 1,
innledning for historikk bak valgt
konsept.
Uttalelsen tas ikke til følge.
2. Forslagsstiller oppfatter dette som et
innspill til valg av korridor/alternativ og
ikke noe som endrer planforslaget.
Alle vegløsninger utarbeides med
trafikksikkerhet som høyeste prioritet i
Statens vegvesen, og vil ivaretas i
reguleringsplanfasen uansett hvilket
alternativ som velges. Både

InterCity-prosjektet
Østfoldbanen
Fredrikstad – Sarpsborg

C21

Sammendrag av og kommentar til
uttalelser til offentlig ettersyn av forslag til
kommunedelplan med
konsekvensutredning Seut-Rolvsøy

Forum for natur og friluftsliv Østfold
Hvis høringsutkastet til kommunedelplanen blir
vedtatt får det store konsekvenser for
naturmangfold og det nære friluftslivet i
Mørkedalen.
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vegalternativ 2 og 3 har barriere-effekt,
på litt ulike måter. Barriere-effekt er noe
som vil søkes redusert i den videre
detaljeringen.
Uttalelsen tas til orientering.
Bane NOR forstår bekymringen for
anleggsvei og permanent rømningsvei
gjennom Mørkedalen.

Forum for natur og friluftsliv (FNF) mener
verdien av området Mørkedalen/Bingedammen
er adskillig høyere enn konsekvensutredningen
tilsier.

Delområdets verdi er vurdert til «middels til
stor» fordi delområdet også inneholder
Kiæråsen-gropa, som er vurdert til å ha noe
lavere verdi enn Mørkedalen med
Bingedammen. Samlet verdi blir da
«middels til stor» ([7]).

De mener anleggsveien gjennom nordre del av
skogen i Mørkedalen vil framstå som en
barriere som fragmenterer naturområdet. I
anleggsperioden vil både støy og støv føre til at
området mister sine stille kvaliteter, samt at
området blir farlig å bruke for myke trafikanter.

Anleggsveien er ikke ferdig prosjektert eller
endelig plassert, og plassering av veien vil
kunne bli justert i reguleringsplanfasen.
Hensyn til bruken av Mørkedalen som
rekreasjons- og friluftsområde blir en del av
vurderingen i neste planfase.
I henhold til håndbok V712 ([6], kap. 6.2)
skal inngrep som utføres i anleggsperioden
kun inngå i omfangsvurderingen dersom
inngrepet gir irreversible følger. Støy i
anleggsfase vurderes separat og er ikke en
del av omfangs- og konsekvensvurderingen
for nærmiljø og friluftsliv.
Under kap. 8) «Forslag til avbøtende og
kompenserende tiltak», står det for
delområde 19 beskrevet avbøtende tiltak i
anleggsfasen for Mørkedalen. Dette kan
beskrives mer spesifikt for neste planfase
når endelig plassering av vegen er gitt.

FNF setter spørsmål ved at alle alternativer får
konsekvens liten positiv eller uten betydning i
utredning av nærmiljø og friluftsliv (s.119).
FNF mener det kan virke som at Bane NOR ikke
har forstått viktigheten av området Mørkedalen
og Bingedammen. Dette området er ikke bare
viktig for naturmangfold, men er også et område
som er svært viktig for bynært friluftsliv. Det er et
populært rekreasjonsområde for flere
boligområder, og har stor lokal verdi.

Alternativene får lik
omfangs/konsekvensvurdering for dette
delområdet fordi tiltakene akkurat her er
like. Med bakgrunn i medvirkningsarbeid,
innhenting av informasjon om områdene,
samt innspill fra fagressurser i kommunen
er det satt både områdeinndeling og verdi
på områdene. Bane NOR forstår
viktigheten av Mørkedalen og
Bingedammen som viktige områder for
bynært friluftsliv, det er derfor delområdet
har fått verdi «middels til stor».
Anleggsveien vil ligge slik at eksisterende
tursti gjennom Mørkedalen krysser denne. I
permanent situasjon antas det å være lite
trafikk på denne veien. Omfanget for
delområdet er vurdert til liten positiv på
grunn av bortfall av støy langs Lislebyveien
som også er en del av delområdet. Dette
gir liten positiv konsekvens i henhold til
metodikken.
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FNF ber Bane NOR om å se på andre
alternativer for uttransport av masser og
permanent rømningsvei.
C22

Bydalen vel
Mørkedalen brukes til trening, hundelufting,
rekreasjon og barns lek. Bydalen vel mener det
er viktig å beholde slike områder som kan nås
uten bruk av bil. Man bør derfor utnytte arealer
som er bebygd fra før mer intensivt i stedet for å
forbruke ubebygd grunn.
Arealene er viktige for naturmangfoldet. Det er
gode sjanser for at det finnes verdifulle arter i
området, men omfanget er dårlig kartlagt. Førevar-prinsippet og reglene om vurdering av
samlet belastning på økosystemer tilsier at
forsiktighet med fordel kan utvises, spesielt med
hensyn til kommende generasjoner.
Det har tidligere vært bred politisk enighet om å
unngå bebyggelse i Mørkedalen, og Bydalen vel
tar utgangspunkt at dette også gjelder
samferdselslinje.
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Bane NOR merker seg ønsket om at
anleggsveien ikke legges i Mørkedalen og
ned til Lisleby allé. Innspillet tas med til
neste planfase.
Bane NOR forstår bekymringen for
anleggsvei og permanent rømningsvei
gjennom Mørkedalen.
Løsningen vist i planforslaget er en mulig
løsning. Hvor eksakt denne vegen skal gå
må ses nærmere på i neste planfase,
reguleringsplan.
Bane NOR merker seg ønsket om at
anleggsveien ikke legges i Mørkedalen og
ned til Lisleby allé. Innspillet tas med til
neste planfase.
Uttalelsen tas til orientering.

Bydalen vel er ikke negative til at eksisterende
steinbruddkrater blir fylt igjen, men ønsker at
alternative adkomstveier vurderes slik at hensyn
til naturen og Mørkedalen ivaretas.
C23

Bjørn Tore Thoresen
1. Thoresen mener at alternativ 2a+1, 6b+1 og
6b+2 har for lite parkeringsplass for biler i
nær tilknytning til stasjonen. Alternativ 6b+3
har total mangel på parkeringsplass for biler
i nær tilknytning til stasjonen. Antall
parkeringsplasser for bil må økes betraktelig
for å få bedre tilgang til ny jernbanestasjon.
2. Bane NORs parkeringsstrategi vil medføre
lengre reisevei og bilkjøring for de togpassasjerene som er avhengig av bil for å
komme til en jernbanestasjon. Dette er ikke
en miljøvennlig og fremtidsrettet løsning. Det
må legges til rette for å benytte nærmeste
jernbanestasjon uansett om man går, sykler,
kjører kollektivt eller kommer i bil.

1. Uttalelsen tas ikke til følge.
Parkering er blant annet omtalt i
delutredning trafikk [8]. Det er
dimensjonert for like mange
parkeringsplasser
(HC/Kiss&ride/korttidsparkering) i alle
alternativ. Endelige tall og utforming vil
avgjøres i reguleringsplanfasen.
2. Uttalelsen tas til orientering.
I Bane NORs parkeringsstrategi [9] og
konkretisering av Jernbaneverkets
parkeringsstrategi på Østfoldbanen [10]
er det ut fra stasjonenes beliggenhet,
arealbruk og tilgjengelighet gjort en
overordnet vurdering av hvor
innfartsparkering vil være et reelt
virkemiddel for økt kollektivandel og
hvor det må søkes andre mer
bymessige løsninger. Konklusjonen er
at arealkrevende
innfartsparkeringsanlegg generelt sett
ikke vil være en del av de nye
stasjonsprosjektene i byområder,
herunder ny stasjon på Grønli. Her vil
det være fokus på knutepunktutvikling
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og gode løsninger for gående, syklende
og kollektivreisende.
Thoresen mener også at alternativ 6b+2 har en
forferdelig dårlig løsning for kryssende trafikk
mellom rv. 110 og kollektivgate med felt for
gående og syklende. Løsningen vil gi dårlig
trafikksikkerhet for gående og syklende i tillegg
til kø-problematikk på rv. 110 i bysentrum av
Fredrikstad. Dette er ikke en miljøvennlig og
fremtidsrettet løsning, og alternativet bør ikke
realiseres.

C24

Fredrikstad næringsforening
Fredrikstad næringsforening (FNF) har tidligere
sett på en mulighetsstudie for trafikkavviklingen
ved Grønli. Ideen om tunnel gjennom
St.Hansfjellet ble den gang lansert. FNF mener
at Statens vegvesen har et for snevert
analysegrunnlag til allerede nå å forkaste
alternativet. Pkt 1. og 2. er FNF sine argumenter
for alternativet.

Både trafikksikkerhet og trafikkavvikling har
svært høy prioritet i Statens vegvesen. Alle
alternativene er utformet for å ivareta disse
hensynene, selv om prinsippene for
hvordan dette ivaretas er litt ulike. Statens
vegvesen mener at alle alternativene i
kommunedelplanen vil kunne videreutvikles
til gode og trafikksikre løsninger for gående
og syklende i neste planfase. Dette gjelder
også alternativ 3, hvor gående og syklende
krysser rv. 110 i plan. Alternativ 3 har
derfor andre problemstillinger enn de
øvrige alternativene. Statens vegvesen
mener at det er mulig å finne trygge og
effektive løsninger for dette
kryssingspunktet samtidig som
fremkommeligheten for biltrafikken blir
ivaretatt.

1. Fredrikstadbrua har en restlevetid på under
20 år ifølge Statens vegvesen. En kryssing
under Glomma bør vurderes. En slik
løsning vil gi en opprydding i vegsystemet
mellom St. Hansfjellet og St. Croix-krysset.

1. Uttalelsen tas til orientering.
Slik vegene er planlagt i
kommunedelplanen, mener Statens
vegvesen at disse vil ha en viktig
funksjon også når en ny forbindelse
over (eller under) Glomma er på plass.

2. FNF skriver i sin uttalelse at mye av
trafikkproblemene langs strekningen
Ørebekkrundkjøringen ved
Dammyr/Torvbyen har løst deg. Det bør
vurderes om rv. 110 Simo-St.Hansfjellet kan
bygges senere enn skissert, og om behovet
for 4-feltsveg er der. Busser og syklister har
gode løsninger langs Mosseveien.

2. Uttalelsen tas til orientering.
Strekningen fra Simo til St. Hansfjellet
kan ikke bygges før nytt dobbeltspor er
etablert og dagens jernbanespor kan
brukes til veg. Statens vegvesen vil
også vurdere om det er behov for 4 felt
på strekningen Simo-Veumveien i
neste planfase.

3. Arealer som er båndlagt til
infrastrukturformål har fått et stort omfang i
Nedre Glomma. Dette medfører at
boliger/eiendommer/næringsareal er
vanskelige å omsette, samt at kostnader
påløper uten at de gir omsetning. FNF
mener at berørte fortjener å få et svar etter
opptil 30 år med usikkerhet.

3. Uttalelsen tas til orientering.
Videre fremdrift for veg- og
baneprosjektet vil avhenge av
prioriteringer i henholdsvis Nasjonal
Transportplan og Bypakke Nedre
Glomma. Det vises derfor til egne og
pågående prosesser rundt videre
fremdrift.

4. FNF stiller spørsmål ved om utfordrende
grunnforhold kan løses ved følgende:

4. Uttalelsen tas til orientering.
Fundamentering vurderes i hvert enkelt
tilfelle og er i utgangspunktet løsbart de
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- en flytende bred og lang plate liggende på
bakken.
- kombinert med en bru, gjerne hengebru
som avlaster i vertikalplanet, samt med
horisontale stive forankringer.
- i kombinasjon med pæling der det er
kostnadseffektivt?
Det stilles også spørsmål ved om en
kombinasjonsløsning kan gi billigere
løsninger, og om regelverket åpner for andre
løsninger enn pæling.
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fleste steder. I Fredrikstad har
geoteknikk, hydrologi og geologi lagt
premisser for fundamentering av veg
og bane. I det videre arbeidet vil en gå
nærmere inn på mulige
fundamenteringsalternativer, herunder
også mer konkrete
gjennomføringsmetoder, både for å se
nærmere på allerede identifiserte
utfordringer og løsninger, men også
finne de mest mulig kostnadseffektive
løsningene.

5. Noen av vegløsningene som er skissert gir
barrierevirkninger for myke trafikanter.

5. Uttalelsen tas til orientering.
Alle vegalternativene har barriereeffekt, på litt ulike måter. Barriere-effekt
er noe som vil søkes redusert i den
videre detaljeringen.

6. Næringsforeningen påpeker også at det
planlegges for få parkeringsplasser på
Grønli. Dette kan medføre at togreisende
bruker Torvbyens parkeringsplasser, noe
som igjen går ut over handlende. Dette kan
true rammevilkårene for Torvbyen. Det
foreslås etablering av et nytt felles
parkeringshus mellom Torvbyen og
stasjonen på Grønli.

6. Uttalelsen tas ikke tiI følge.
I Bane NORs parkeringsstrategi [9] og
konkretisering av Jernbaneverkets
parkeringsstrategi på Østfoldbanen [10]
er det ut fra stasjonenes beliggenhet,
arealbruk og tilgjengelighet gjort en
overordnet vurdering av hvor
innfartsparkering vil være et reelt
virkemiddel for økt kollektivandel og
hvor det må søkes andre mer
bymessige løsninger. Konklusjonen er
at arealkrevende
innfartsparkeringsanlegg generelt sett
ikke vil være en del av de nye
stasjonsprosjektene i byområder. Her
vil det være fokus på
knutepunktutvikling og gode løsninger
for gående, syklende og
kollektivreisende. I Fredrikstad er det
ikke lagt opp til parkering, med unntak
av HC-parkering, Kiss&Ride og
korttidsparkering. Endelige tall og
utforming vil avgjøres i
reguleringsplanfasen.

Wilbergjordet barnehage
Wilbergjordet barnehage har gangavstand til
Mørkedalen og benytter området flere ganger i
uka til turer, med små og store barn. Området
gir barna naturopplevelse og er en fin
motsetning til det urbane. De nevner en rekke
positive ting ved Mørkedalen. Andre turplasser
av lignende kvalitet blir for langt for små
barneføtter. Det er heller ikke økonomisk eller
praktisk gjennomførbart med transport til et
annet naturområde.
De mener at området kan bli svært utrivelig og
kanskje umulig for barnehagen å benytte
dersom planene går gjennom. De er opptatt av
at Mørkedalen og Bingedammen skal bestå slik
det er i dag.

Bane NOR forstår bekymringen for
anleggsvei og permanent rømningsvei
gjennom Mørkedalen.
Løsningen vist i planforslaget er en mulig
løsning. Hvor eksakt denne vegen skal gå
må ses nærmere på i neste planfase,
reguleringsplan.
Bane NOR merker seg ønsket om at
anleggsveien ikke legges i Mørkedalen og
ned til Lisleby allé. Innspillet tas med til
neste planfase.
Uttalelsen tas til orientering.
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Wilbergjordet barnehage håper og ønsker at
deres bruk av området blir tatt hensyn til når
planene for området skal opp til behandling.
Wilberg familiebarnehage
Wilberg familiebarnehage motsetter seg Bane
NORs og Fredrikstad kommunes planer om
vei i Mørkedalen og Kiæråsen. De tar det for gitt
at enorme mengder med stein og anleggsutstyr
skal gå begge veier via Mørkedalen.
Det helt unike med Mørkedalen er at den gir
barna opplevelsen av å være dypt inne i en vill
skog. Denne fantastiske hundremeterskogen
tåler ingen vei igjennom seg.
Wilberg familiebarnehage bruker skogen i
Mørkedalen flere dager i uken, og har utviklet
barnehagekonseptet rundt barnehagens nærhet
til turområdet i Mørkedalen (250
meter). Disse turene er en viktig del av barnas
hverdag; og er helt avgjørende for vår
virksomhet. Det er hverken økonomisk eller
praktisk gjennomførbart med transport til annet
naturområde i Fredrikstad.

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

28 av 32
ICP-16-A-00019
00A
28.04.2020

Bane NOR forstår bekymringen for
anleggsvei og permanent rømningsvei
gjennom Mørkedalen.
Løsningen vist i planforslaget er en mulig
løsning. Hvor eksakt denne vegen skal gå
må ses nærmere på i neste planfase,
reguleringsplan.
Bane NOR merker seg ønsket om at
anleggsveien ikke legges i Mørkedalen og
ned til Lisleby allé. Innspillet tas med til
neste planfase.
Uttalelsen tas til orientering

De er tidligere lovet av politikerne i Fredrikstad
at området skulle bevares for fremtiden.

C27

Wilberg familiebarnehage protesterer mot
planene og ber vennligst ansvarlige aktører om
å finne en annen løsning for tilkomst til
massedeponi. Avslutningsvis advarer de mot
anleggstrafikk i boligområdene rundt
barnehagen, tunge kjøretøy på småveiene til
skogen og permanent økning av biltrafikk i
området.
Stig Torp
Stig Torp (m. folkeaksjonen «Redd skogen i
Mørkedalen») har merknader til delutredningene
Naturmangfold og Nærmiljø og friluftsliv.
Delutredning Naturmangfold, delområde 8
Bingedammen og Mørkedalen.
1. Beskrivelse
De mener at området ikke er preget av sterkt
hogst og at det er mye død ved i området, i
motsetning til det som står i delutredningen.
De er uenige i at det berørte området er godt
kartlagt og mener derimot at det mangler en
helhetlig kartlegging av Bratthammeren –
Mørkedalen – Bingedammen – Lahellemofjellet Kiæråsen og Lislebyfjellet som et
sammenhengende naturområde. Videre mener
de at det er svært sannsynlig at området har
flere rødlistede arter enn det en
høyst usystematisk kartlegging beskriver i
dagens databaser som er lagt til

1. Uttalelsen tas til orientering.
I denne fasen av prosjektet ble det besluttet
at tilgjengelig kunnskap om delområde 8
[11] var tilstrekkelig som
kunnskapsgrunnlag. Informasjon om
naturmangfoldet som danner grunnlaget for
rapporten er innhentet fra tilgjengelige
databaser og kartlegginger. For å kunne
vurdere disse dataene ble det også utført
befaringer i felt sommeren 2016. Dette ble
videre kvalitetssikret ved kontakt med
forvaltningsmyndighetene, samt i dialog
under åpne møter. Forslagsstiller har som
mål å sikre at verdfullt naturmangfold langs
strekningen håndtertes på en forsvarlig
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grunn for vurderingene.

måte. Hvordan dette skal gjøres, vil
fremkomme av miljøoppfølgingsplaner,
som skal utarbeides i senere planfaser.
Kartlegging av rødlistearter og fremmede
skadelige arter kan være aktuelle tiltak.

2. Verdi
De mener området bør kartlegges bedre før man
kan avskrive områdets verdi i sin helhet som
stor. Inntil det skjer bør man behandle
områdets verdi som stor (føre-var prinsippet).

2. Uttalelsen tas ikke til følge.
Verdien er vurdert ut fra metodikken
beskrevet i Statens vegvesens håndbok
V712 Konsekvensanalyser fra 2014 hvor
det blant annet står på side 164: "….En
naturtypelokalitet i verdikategori B vil
vanligvis ligge lavt i intervallet for stor verdi,
kanskje av og til best beskrevet som
«middels til stor verdi»." [6]
Informasjon om området er vurdert som
god nok til å kunne sette verdien.
Delområdet har både naturtypelokaliteter
(C og B verdi) og er en del av en større
landskapsøkologisk sammenheng. Ut fra
metodikken og kunnskapen om delområdet
mener Bane NOR at verdien middels til stor
er vurdert korrekt.
Delområde er også et viktig friluftsområde,
slike verdier er i hensyntatt i fagrapport om
nærmiljø og friluftsliv [7].

3. Omfang og konsekvens
De påpeker at anleggsveien er lagt i det
området som inneholder den største
forekomsten av svartor-sumpskog.

3. Uttalelsen tas til orientering.
Anleggsveien er ikke ferdig prosjektert og
vil bli vurdert utfra lokale forhold i neste
planfase, blant annet i forhold til
naturmangfoldsregistrering. Det er i
rapporten om naturmangfold [11] satt krav
til oppfølgende undersøkelser av området i
følgende kapittel:
8.2 Fremmede arter – omfatter kartlegging
og tiltaksplan
8.3 Dammer – omfatter hydrogeologiske
vurderinger
8.4 Redusere risiko for tap av verdifulle
naturområder ved tunnelarbeider – omfatter
blant annet rystelser, grunnvannslekkasje
og utarbeidelse av miljøoppfølgingsplan.

De mener at anleggsperiodens støy- og
forurensingsbelastning på området som helhet
ikke er vurdert i delutredningen. Aktiviteten
under anleggsfasen vil medføre et stort
transportbehov inn og ut av Kiæråsen/
Mørkedalen, og et yrende dyre- og fugleliv vil bli
hardt rammet. Naturmangfoldet vil ta varig
(irreversibel) skade.

Bane NOR er godt orientert og
oppmerksomme på anleggsperiodens støyog forurensningsbelastning. Det er derfor i
"Kap 8.5 Massedeponier" [11] satt følgende
krav til den videre prosessen: "Prosjektet
har et stort masseoverskudd. Mye av dette
er berg som trolig kan benyttes til ulike
formål, noe av dette må deponeres. Det vil
også bli et overskudd av leire og andre
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løsmasser. Steinbruddet i Kiæråsen
planlegges benyttet som deponi, men dette
er ikke stort nok til å romme overskuddsmasser fra hele prosjektet. Samtlige
overskuddsmasser må håndteres i videre
detaljeringsfase. Konsekvens for
naturmangfold av eventuelle massedeponi
må inngå i det videre arbeidet."
For mer informasjon om støy se kapittel
2.3.
4. Konklusjon
De foreslår følgende konklusjon, som de
mener gjenspeiler et mer korrekt bilde:
Verdien av området er stor. Omfanget av tiltaket
for naturområdet som helhet er stort negativ.
Konsekvensene blir stor negativ konsekvens (- - -).

4. Uttalelsen tas ikke til følge.
Som det fremgår av svarene over er ikke
konsekvensen av deponi ved Kjæråsen
utredet ennå og må gjennomføres på et
senere tidspunkt.
Konsekvensen endres ikke i delutredning
naturmangfold.

Delutredning Nærmiljø og friluftsliv,
delområde 19 Mørkedalen/Kiæråsen
5. Mørkedalens verdi
De mener det er mange flere som benytter og
kan benytte området som rekreasjonsområde.
De tror det er faglig riktig og anbefaler sterkt
endring fra kategorien: «middels til stor» til
kategorien: «Stor» verdi.

6. Omfang og konsekvens
De mener det vil være betydelig negativt
sammenlignet med 0-alternativet at permanent
offentlig vei anlegges i Mørkedalen.

De mener at vurderingen angående støy i
Mørkedalen bør tas ut. At støy forsvinner fra
eksisterende jernbanelinje er irrelevant for
Mørkedalen, siden områdets topografi beskytter
Mørkedalen mot støy fra eksisterende
jernbanelinje allerede i dag.
Aktiviteten under anleggsfasen vil gjøre området
uegnet for rekreasjonsformål og naturopplevelser. Anleggsfasens omfang og
konsekvens for Mørkedalen må bli inkludert i
denne delutredningen og faktorene vektet inn i
konklusjonen.

5. Uttalelsen tas ikke til følge.
Kriteriene for at området skal gis stor verdi
er at det må det brukes av mange, ha
regional eller nasjonal betydning/være
statlig sikret friluftsområde og ha særlige
gode kvaliteter. Delområdets verdi er
vurdert til «middels til stor» fordi
delområdet også inneholder Kiæråsengropa, som er vurdert til å ha lavere verdi
enn Mørkedalen med Bingedammen [7].
Samlet verdi blir da «middels til stor» i
henhold til metodikken i håndbok V712
versjon 2014 [6].
6. Uttalelsen tas til orientering.
Anleggsveien er ikke ferdig prosjektert eller
endelig plassert, og plassering av veien
kan justeres i reguleringsplanfasen.
Hensyn til bruken av Mørkedalen som
rekreasjons- og friluftsområde blir en del av
vurderingen i neste planfase.
Permanent vei gjennom dette området vil
ha et negativt omfang. Bortfall av støy vil
være gjeldende i hovedsak for østlig del og
tilgrensende deler av delområdet, og helt
riktig som det skrives, ikke være relevant
for selve Mørkedalen.
I henhold til håndbok V712 [6] skal inngrep
som utføres i anleggsperioden kun inngå i
omfangsvurderingen dersom de gir varig
endring av delmiljøene. Støy i anleggsfase
vurderes separat og er ikke en del av
omfangs- og konsekvensvurderingen for
nærmiljø og friluftsliv. Under kap. 8)
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«Forslag til avbøtende og kompenserende
tiltak», står det for delområde 19 beskrevet
avbøtende tiltak i anleggsfasen for
Mørkedalen. Dette kan beskrives mer
spesifikt for neste planfase når endelig
plassering av vegen er gitt.
De savner utredninger om temaet: omfang og
konsekvens for nærmiljøet under anleggsfasen
som følge av tungtransport til og fra
Kiæråsen. Det er av stor viktighet at dette
beskrives slik at det er mulig å
tegne et helhetsbilde for nærmiljø og friluftsliv i
og rett rundt Kiæråsen og Mørkedalen.

Anleggsveien er ikke ferdig prosjektert eller
endelig plassert, og plassering av veien
kan justeres i reguleringsplanfasen.
Hensyn til bruken av Mørkedalen som
rekreasjons- og friluftsområde blir en del av
vurderingen i neste planfase.

7. Konklusjon
De foreslår følgende konklusjon, som de mener
gjenspeiler et mer realistisk bilde:

7. Uttalelsen tas ikke til følge.
Verdien av området endres ikke,
delområdet som helhet vurderes til
«middels til stor» pga at Kiæråsengropa
også er innenfor delområdet. Omfanget er
vurdert til liten positiv på grunn av bortfall
av støy langs Lislebyveien som også er en
del av delområdet. Omfang/konsekvens i
anleggsfasen er ikke del av vurderingen, jf
håndbok V712 ([6], kap. 6.2) såfremt
midlertidig tiltak ikke skaper irreversible
inngrep.

Verdien av området er stor. Konsekvensene blir
middels til stor negativ konsekvens (- - -).

InterCity-prosjektet
Østfoldbanen
Fredrikstad – Sarpsborg

Sammendrag av og kommentar til
uttalelser til offentlig ettersyn av forslag til
kommunedelplan med
konsekvensutredning Seut-Rolvsøy

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

32 av 32
ICP-16-A-00019
00A
28.04.2020

6 DOKUMENT INFORMASJON
Endringslogg
Rev.
00A

Endring
1.utgave

Vedlegg
Kopi av mottatte uttalelser og innsigelser

Referanseliste
[1]
[2]
[3]

[4]

[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]

[11]

Jernbaneverket (2011). Mulighetsstudie utbyggingskonsepter for intercitystrekningen
Østfoldbanen. Tilgjengelig på:
https://www.banenor.no/Prosjekter/prosjekter/intercity/dokumenter/
Jernbaneverket (2012). Konseptvalgutredning for InterCity-strekningene. Tilgjengelig på:
https://www.banenor.no/Prosjekter/prosjekter/intercity/dokumenter/
Klima- og miljødepartementet (2016). Retningslinje for behandling av støy i
arealplanlegging (T-1442). Tilgjengelig på:
https://www.regjeringen.no/contentassets/25867b21b2ad4780be3d959b626f8e12/t1442_2016.pdf
Bane NOR (2018). Anleggsgjennomføring Seut-Rolvsøy ICP-16-A-25033 rev. 03A.
Tilgjengelig på:
https://www.banenor.no/contentassets/c4d1472fff1648108caec8a31ce9b4c8/icp-16-a25033_03a_anleggsgjennomforing.pdf
Bane NOR (2018). Delutredning naturresurser ICP-16-A-25020 rev 02A. Tilgjengelig på:
https://www.banenor.no/contentassets/c4d1472fff1648108caec8a31ce9b4c8/rapportnaturressurser.pdf
Statens vegvesen (2014). Håndbok V712 Konsekvensanalyser. Tilgjengelig på:
https://vegvesen.brage.unit.no/vegvesen-xmlui/bitstream/handle/11250/2371314/hb-V7122014.pdf?sequence=1&isAllowed=y (håndboken er utgått)
Bane NOR (2018). Delutredning nærmiljø og friluftsliv ICP-16-A-25017 rev 03A. Tilgjengelig
på: https://www.banenor.no/contentassets/c4d1472fff1648108caec8a31ce9b4c8/icp-16-a25017_03a_delutredning-narmiljo-og-friluftsliv.pdf
Bane NOR (2019). Delutredning trafikk ICP-16-A-25115 rev 03A. Tilgjengelig på:
https://www.banenor.no/contentassets/c4d1472fff1648108caec8a31ce9b4c8/icp-16-a25115_03a_delutredning-trafikk.pdf
Bane
NOR
(2017)
Bane
NORs
parkeringsstrategi
2017.Tilgjengelig
på:
https://www.banenor.no/contentassets/3a3630357184416584f44d1460de5250/parkeringss
trategi-bane-nor-pr-september-2017.pdf
Jernbaneverket (2016). Planforutsetninger for InterCity-strekningen Moss-Halse,
Østfoldbanen. Konkretisering av jernbaneverkets parkeringsstrategi. Tilgjengelig på:
https://www.banenor.no/contentassets/0de933ebe82e4afe98545c7430f88a8e/planforutset
ninger-parkering-ostfoldbanen.pdf
Bane NOR (2018). Delutredning naturmangfold ICP-16-A-25070 rev 03A. Tilgjengelig på:
https://www.banenor.no/contentassets/c4d1472fff1648108caec8a31ce9b4c8/rapportnaturmangfold.pdf

