Vedlegg

Kommunedelplan med konsekvensutredning for nytt InterCity-dobbeltspor Fredrikstad –
Sarpsborg, delstrekning Borg bryggerier – Klavestad og fv. 118 ny Sarpsbru

KOPI AV MOTTATTE UTTALELSER OG INNSIGELSER
I henhold til plan- og bygningslovens §§ 11-12 ble det 09. desember 2019 kunngjort offentlig ettersyn
av planforslag 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.
Det er til sammen mottatt 26 uttalelser og 5 innsigelser til offentlig ettersyn av planforslagene.
Innsigelsene og uttalelsene er listet opp nedenfor. Innsigelsene er listet opp først, deretter mottatte
uttalelser fra offentlige aktører, interesseorganisasjoner og privatpersoner/private foretak.
Innsigelser
Viken Fylkeskommune
Bane NOR

Nr.
I1 (se merknad B10)
I2 (se merknad B11)

Dato
25.03.2020
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.

Dato

B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11

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

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

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

A1

BANE NOR SF
Postboks 4350
2308 HAMAR

Deres referanse
201601268

Vår referanse
2016/6621-192-31517/2020-EIRBER

Klassering
L12

Dato
11.02.2020

Høringsuttalelse fra Fredrikstad kommune til forslag til KDP med KU for IC
Fredrikstad-Sarpsborg (delstrekning Borg bryggerier-Klavestad) og fv. 118
Fredrikstad bystyre behandlet forslaget i møte den 06.02.2020 og vedtok følgende uttalelse:
Fredrikstad kommune mener det er uheldig at Sarpsborg kommune har vedtatt å sende kun
delstrekning Borg bryggerier–Klavestad på høring. Å sende delstrekning Rolvsøy–Borg
bryggerier på høring samtidig ville vært en fordel, både med tanke på framdrift og for å få en
bedre helhet i planleggingen. Fredrikstad kommune frykter også at uenigheten mellom
Fredrikstad og Sarpsborg i spørsmålet om overordnet InterCity-konsept kan gjøre at Nedre
Glomma stiller svakere i kampen om statlige midler til både InterCity og andre
samferdselsprosjekter.
Blant de tre kombinasjonene av jernbane- og veialternativer som er sendt på høring, ønsker
ikke Fredrikstad kommune å peke på bestemte alternativer foran andre. I stedet vil
kommunen trekke fram noen sentrale temaer som i et Nedre Glomma-perspektiv bør veie
tungt i vurderingen av hvilket alternativ som skal vedtas som kommunedelplan og dessuten
ligge til grunn for videre detaljering i reguleringsplanfasen.
Alternativene som er på høring har relativt ulike løsninger for veisystemet øst for
Sarpsfossen. For Fredrikstad kommune er det viktig at koblingen mellom rv. 22 og fv. 118
utformes slik at det sikres god framkommelighet for reisende og transport mellom Østsiden
og Sarpsborg. Dette gjelder særlig gående og syklende, kollektivtransport og
næringstransport, jamfør målene for Bypakke Nedre Glomma. Rv. 22 vil bli en enda viktigere
ferdselsåre mellom byene når ny bru over Glomma mellom Omberg og Torp åpner.
Jernbanen er i dag lite brukt på reiser mellom Fredrikstad og Sarpsborg, til tross for en isolert
sett konkurransedyktig reisetid på ca. 12 minutter fra stasjon til stasjon. I en sammenvokst
byregion som i stadig større grad utgjør et felles bolig- og arbeidsmarked, kan jernbanen
med fordel ta unna mer av veitrafikken mellom bysentraene. Selv om hyppigere avganger,
lavere billettpriser og mer sentral stasjonsplassering i Fredrikstad trolig vil være de viktigste
tiltakene for å øke antallet togreisende, er også utformingen av de nye stasjonene/
kollektivknutepunktene og de tilstøtende arealene av stor betydning. For å gjøre det attraktivt
Bærekraftig samfunnsutvikling
Besøksadresse: Nygaardsgt. 16, 1606 Fredrikstad
E-postadresse: postmottak@fredrikstad.kommune.no
Telefon: 69 30 60 00
Org.nr: 940039541

Postadresse: Postboks 1405, 1602 FREDRIKSTAD
Webadresse: www.fredrikstad.kommune.no
Tlf. saksbeh.: 69 30 60 00
Bankkonto:

Saksnummer 2016/6621-31517/2020

å bruke tog mellom byene er det viktig med gode overgangsmuligheter mellom tog og buss
ved stasjonene. Det må også etableres gode forbindelser for myke trafikanter mellom
stasjonen og sentrum. Dette er ikke minst viktig i Sarpsborg, hvor stasjonen i utgangspunktet
har en noe mer usentral beliggenhet enn ny Fredrikstad stasjon på Grønli.
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.

Med hilsen
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur

Jon-Ivar Nygård
ordfører

A2
Fra:
Ungdommens bystyre
Sarpsborg kommune
Pb 237
1701 Sarpsborg

13.02.2020

Til:
Bane NOR
Pb 4350
0308 Hamar
Mail: postmottak@banenor.no
Høringsinnspill fra Ungdommens Bystyre Sarpsborg (UBY) vedr.
Kommunedelplan Borg bryggerier- Klavestad saksnummer 201601268
I Sarpsborg har vi 22 skoler hvorav 12 er barneskoler, 2 er kombinert barne- og
ungdomsskoler, 4 er ungdomsskoler og 4 er videregående skoler. Ungdommens
bystyre består av til sammen 44 representanter fra alle Sarpsborg skolene, og
skolene stiller med 2 representanter hver. UBY møtes en skoledag i måneden. UBY
arbeider med ulike saker i arbeidsgrupper som er satt sammen på tvers
av kjønn, skole og alder.
Bane NOR v/Maiken Thørud og Hedda Nossen orienterte om planlegging av
dobbeltspor jernbane i Ungdommens Bystyre 17.12.19 og oppfordret UBY til å la seg
høre vedr. Kommunedelplan Borg bryggerier-Klavestad innen fristen 14. februar.
UBY behandlet høringen den 24.01.2020. 37 representanter fra 20 skoler var til
stede.
UBY syntes det var vanskelig å mene noe om de ulike alternativene uten å sette seg
grundig inn i alle konsekvensene. UBY arbeidet med følgende spørsmål:

1. Hva bør tas hensyn til i stasjonsområde?
2. Hva bør tas hensyn til når dobbeltsporet skal bygges?

Under følger en oppsummering av innspillene som kom inn:
1. Hva bør tas hensyn til stasjonsområde?
• Mer parkeringsmuligheter
• Ladestasjoner til elbiler
• Tilgang til buss, direktebusser til stasjonen
• Mye lys, så det føles som et trygt sted
• Grøntområder rundt, plante flere trær
• Tenk bærekraftig gjennom hele prosessen
• Bevare eksisterende bygg og benytte det som er tilgengelig
• Bra med underganger for å komme til de forskjellige sporene
• Lydskjerming pga støy
2. Hva bør tas hensyn til når dobbeltsporet skal bygges?
• Ta hensyn til eksiterende bebyggelse, minst mulig rivning av «noens
hjem»
• Ikke berøre historiske bygg, natur, fritidsområder og Sarpebrua
• Vi ønsker at det skal være så få fottrykk som mulig
• Minst mulig krysning mellom tog og vei. Bruer og tuneller er bra
• Velg det mest miljøvennlige alternativet på lang sikt

Mvh
Paktaw Hajipouri
Ordfører UBY

Siri Anette Larsen
Koordinator UBY

B1
Adm.enhet: Forvaltningsseksjonen i region Sør
Saksbehandler: Knut Kristian Skjolden
Telefon: 97672957
Vår referanse: 16/6279
Deres referanse: 201601268-31

Bane Nor Sf
Att: Maiken Thørud
Postboks 4350
2308 HAMAR

Dato: 08.01.2020

Tilbakemelding på forslag til kommunedelplan med
konsekvensutredning for InterCity Østfoldbanen dobbeltspor
Fredrikstad-Sarpsborg (delstrekning Borg bryggerier-Klavestad) og fv.
118 Ny Sarpsbru
Vi viser til brev datert 5.12.2019 om ovennevnte.
Fiskeridirektoratet region Sør kan ikke se at planen omfatter kyst- eller sjøområder, eller
for øvrig kan berøre fiskeri- og havbruksinteresser, og vi har derfor ingen innspill.

Med hilsen

Erik Ludvigsen
seksjonssjef
Knut Kristian Skjolden
seniorrådgiver

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift.

Postadresse: Postboks 185, 5804 Bergen | Telefon: 55 23 80 00
Organisasjonsnr: 971 203 420 | E-postadresse: postmottak@ﬁskeridir.no | Internett: www.ﬁskeridir.no

Mottakerliste:
Bane Nor Sf

Postboks 4350

Kopi til:
Kystverket Sørøst

e-post

2308

HAMAR

Vår referanse: 16/6279
Side: 2/2

B2

Bane NOR SF
Postboks 4350
2308 HAMAR

Dato:
Vår ref:
Deres ref:

04.02.2020
20/00232-2
201601268-31

Svar på varsel om høring og offentlig ettersyn av kommunedelplan
med konsekvensutredning for InterCity Østfoldbanen dobbeltspor
Fredrikstad-Sarpsborg (delstrekning Borg bryggerier-Klavestad)
Ladebekken 50
Postboks 3021 Lade
N-7441 Trondheim
TELEFON + 47 73 90 46 00
E- POST post@dirmin.no
WEB www.dirmin.no
GIRO 7694.05.05883
SWIFT DNBANOKK
IBAN NO5376940505883
ORG .NR. NO 974 760 282
SVALBARDKONTOR
TELEFON +47 79 02 12 92

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til
ovennevnte sak, datert 5. desember 2019.
DMF kan ikke se at det foreslåtte planområdet berører registrerte forekomster av
mineralske ressurser, bergrettigheter eller masseuttak i drift. Vi kan heller ikke se ut
fra forelagt informasjon, at planen vil omfatte uttak av masse som vil omfattes av
mineralloven. Vi har derfor ingen merknader til varsel om oppstart av
kommunedelplan for InterCity Østfoldbanen dobbeltspor Fredrikstad-Sarpsborg.
For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende f orskrifter, se
hjemmesiden vår på www.dirmin.no. Her finner du også vår digitale kartløsning, som
er et nyttig verktøy for oppdatert informasjon om mineraluttak, bergrettigheter m.m.,
supplert med relevante kartdata fra andre etater.

Vennlig hilsen

Dragana Beric Skjøstad

Karoline Ulvund

seksjonsleder

rådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.
Saksbehandler: Karoline Ulvund
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Ba ne NOR SF
Kopi ti l:

Pos tboks 4350
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B3

Bane NOR SF
Postboks 4350
2308 HAMAR

Behandlende enhet:

Saksbehandler/telefon:

Vår referanse:

Deres referanse:

Vår dato:

Transport og samfunn

Siri Rolland / 91608753

20/670-8

201601268-31

05.02.2020

Uttalelse til kommunedelplan med konsekvensutredning for InterCity
Østfoldbanen dobbeltspor Fredrikstad-Sarpsborg (delstrekning Borg
bryggerier-Klavestad) og fv. 118 Ny Sarpsbru
Statens vegvesen er vegadministrasjon for staten på riksveger. Dette innebærer å planlegge,
utvikle, drifte og vedlikeholde riksvegene på en best mulig måte for brukerne og samfunnet.
Samtidig har Statens vegvesen sektoransvar for å følge opp nasjonale oppgaver for hele
veitransportsystemet. Det innebærer å ivareta hensyn som trafikksikkerhet,
bytransportutvikling, samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, kollektivtransport,
gange, sykkel, luftkvalitet, støy og universell utforming i områder hvor andre enn staten har
myndighet.
Uttalelse som vegadministrasjon for riksveger
Statens vegvesen er vegadministrasjon og har ansvar for å ivareta rv. 22, som omfattes av
planen. Kommunedelplanen er utarbeidet mens Statens vegvesen var fylkeskommunens
vegadministrasjon. Vi har gjennom vår bistand til fylkeskommunen i utarbeidelsen av
planen, ivaretatt alle vegløsninger. Vi anser derfor at de foreslåtte løsningene ivaretar våre
krav for de delene av planen som omfatter riksveg.
På strekningen mellom rundkjøringen ved Hafslund hovedgård og rundkjøringen ved
Dondern følger rv. 22 og fv. 118 i dag samme trasé, og er klassifisert som riksveg. De tre
vegalternativene som foreslås for ny Sarpsbru omfatter dermed i ulik grad deler av rv. 22.
Statens vegvesen kan akseptere alle de tre foreslåtte vegalternativene.
Planen omfatter også en drøfting og konsekvensutredning av en eventuell omlegging av rv.
22 øst for Hafslund. Statens vegvesen støtter at omlegging av rv. 22 øst for Hafslund
skrinlegges.

Postadresse

Kontoradresse

Fakturaadresse

Statens vegvesen

Telefon: 22 07 30 00

Industrigata 1

Statens vegvesen

Transport og samfunn

2619 LILLEHAMMER

Regnskap

Postboks 1010 Nordre Ål
2605 LILLEHAMMER

Postboks 702
Org.nr: 971032081

9815 Vadsø

2

Statens vegvesen er i sluttfasen av utarbeidelse av reguleringsplan for utvidelse av rv. 22
med tosidig kollektivfelt og gang-/sykkelanlegg på en strekning øst for rundkjøringen ved
Hafslund skole. Reguleringsplanen tar utgangspunkt i dagens lokalisering av rundkjøringen
ved skolen. I kommunedelplanen foreslås flytting av denne rundkjøringen i to av
alternativene. Vi forutsetter at det i det videre planarbeidet for ny Sarpsbru, uansett valg av
alternativ, tilstrebes løsninger som i størst mulig grad tilpasses veganlegget som omfattes av
pågående reguleringsplan.
Uttalelse ut fra sektoransvaret
Statens vegvesen har som Østfold fylkeskommunes vegadministrasjon fram til 31.12.2019
bistått i utarbeidelsen av kommunedelplanen, og gitt faglige vurderinger av vegløsningene i
planen. Vi anser derfor at sektoransvaret er ivaretatt på dette plannivået.
Statens vegvesen Transport og samfunn
Med hilsen

Anders O. T. Hagerup
seksjonsleder

Siri Rolland

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.

Kopi
Fylkesmannen i Oslo og Viken, Postboks 325, 1502 MOSS
VIKEN FYLKESKOMMUNE, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO

B4

Sørøst

Bane NOR
Postboks 4350
2308 HAMAR

Deres ref.:
201601268-31

Vår ref.:
2016/1795-13

Arkiv nr.:

Saksbehandler:
Aase Kristin Eikenæs Marthinsen

Dato:
31.01.2020

Uttalelse til offentlig ettersyn av kommunedelplan InterCity Østfoldbanen dobbeltspor Fredrikstad-Sarpsborg - delstrekning Borg bryggerier-Klavestad
og fv. 118 Ny Sarpsbru - Sarpsborg kommune - Viken
Vi viser til brev av 5. desember 20196 vedrørende offentlig ettersyn av kommunedelplan for
Intercity Østfoldbanen – dobbeltspor Fredrikstad- Sarpsborg – delstrekning Borg byggerier
– Klavestad og fv. 118 Ny Sarpbru.
Kystverkets ansvar
Kystverket er en nasjonal etat for kystforvaltning, sjøsikkerhet og beredskap mot akutt
forurensning og jobber for en effektiv og sikker sjøtransport gjennom å ivareta
transportnæringens behov for framkommelighet og effektive havner. Kystverket deltar i
planmedvirkning og utøver myndighet etter havne- og farvannsloven.

Planfaglige vurderinger
Vi kan ikke se at planarbeidet vil ha betydning for våre interesser. Vi har av den grunn
ingen merknader til offentlig ettersyn av planen.

Med hilsen

Aase Kristin Eikenæs Marthinsen
seniorrådgiver
Dokumentet er elektronisk godkjent

Eksterne kopimottakere:

Regionkontor Sørøst
Sentral postadresse:

Kystverket
Postboks 1502
6025 ÅLESUND

For besøksadresse se www.kystverket.no

Telefon:

+47 07847

Internett:
E-post:

www.kystverket.no
post@kystverket.no

Bankgiro:

7694 05 06766

Org.nr.:

NO 874 783 242

Brev, sakskorrespondanse og e-post bes adressert til Kystverket, ikke til avdeling eller enkeltperson

Sarpsborg kommune
Fylkesmannen i Oslo og Viken

Postboks 237
Postboks 325

1702
1502

SARPSBORG
MOSS

Side 2

B5
From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Merli, Einar <Einar.Merli@avinor.no>
17. februar 2020 09:05
Postmottak Bane NOR SF
Fylkesmannen i Oslo og Viken; Ørsleie, Per Morten; Andresen, Erik Tambs
Sarpsborg kommune - Høring og offentlig ettersyn - Kommunedelplan
med konsekvensutredning for InterCity Østfoldbanen dobbeltspor
Fredrikstad-Sarpsborg (delstrekning Borg bryggerier-Klavestad) og fv. 118
Ny Sarpsbru - Uttalelse fra Avinor

Bane NOR
Vi viser til Deres brev av 05.12.2019 (saksref. 201601268-31) vedrørende høring og offentlig ettersyn
av kommunedelplan med konsekvensutredning for InterCity Østfoldbanen, dobbeltspor FredrikstadSarpsborg (delstrekning Borg bryggerier-Klavestad) og fv. 118 ny Sarpsbru, i Sarpsborg kommune.
Kommunedelplanen berører ingen av Avinors lufthavner.
Planområdet har følgende avstander til:
•
•
•

NDB RG, som er nærmeste radionavigasjons-installasjon: Ca. 7 km.
Rygge lufthavn: Ca. 18 km.
Kihlås Radar: Ca. 55 km.
Tiltaket vil ikke påvirke Avinors anlegg, opplistet nedenfor:

•
•
•
•

Radiokommunikasjonsanlegg.
Navigasjonsanlegg.
Radaranlegg.
Signaler for WAM (Wide Area Multilateration).
Vurderinger er gjort med referanse til ICAO EUR DOK 015.
Når det gjelder oppstilling og bruk av kraner, vises til følgende regelverk for rapportering, registrering
og merking av luftfartshinder:
https://luftfartstilsynet.no/aktorer/flysikkerhet/luftfartshinder-oppstilling-og-bruk-av-kraner/
Med vennlig hilsen
Einar K. Merli
Arealplanlegger, seksjon Masterplaner og arealdisponering
DRIFT OG INFRASTRUKTUR
einar.merli@avinor.no
Mob: +47 976 51 687
Tlf: +47 67 03 00 00
Dronning Eufemias gate 6
Postboks 150, 2061 Gardermoen
www.avinor.no

B6

BANE NOR SF
Postboks 4350
2308 HAMAR

Vår dato: 14.02.2020
Vår ref.: 201602796-53
Arkiv: 323
Deres dato: 05.12.2019
Deres ref.: 201601268-31

Saksbehandler:
Torleiv Yli Myre
1

NVEs uttalelse til kommunedelplan med konsekvensutredning for
InterCity Østfoldbanen - dobbeltspor Fredrikstad-Sarpsborg
(delstrekning Borg bryggerier-Klavestad) og fv. 118 Ny Sarpsbru Sarpsborg kommune, Viken
Det vises til oversendelse av 05.12.2019. NVE viser også til vår tidligere korrespondanse i saken.
Flom
NVE savner en oversiktlig beskrivelse av de ulike alternativene for kryssing av Glomma. Slik vi
oppfatter det, er det ikke gjort noen optimalisering av spuntkassene i strømningsanalysen. Dette gjelder
for alle alternativene, men spesielt for NFO 9 vil det muligens være en del å hente ved for eksempel å
utforme spuntkassene i en spiss eller buet form på oppstrøms side. Tilsvarende bør utforming av pilarer
også vurderes nærmere. NVE savner vurderinger av hvilke konsekvenser endringer av vannstand vil få
for tredjepart.
NVE savner også beskrivelser av hvordan Glomma skal krysses. Spesielt med tanke på at det er anslått
en byggetid på +/- 5 år. NVE forventer at byggetida for nye bruer blir planlagt godt, slik at man slipper
unødvendig mange kritiske perioder mht. flom i vassdraget. Vi viser i den sammenheng til
analyseskjema A-3 i ROS-analysen. NVE er spesielt opptatt av konsekvenser for tredjepart, og vi kan
ikke se at det er vurdert i særlig grad. I ROS-analysen er det i hovedsak fokusert på materielle skader og
forsinkelser i anleggsgjennomføringen. Anleggsarbeider i elva med midlertidige utfyllinger osv. kan
bidra til å forverre flomforholdene i Glomma vesentlig.
Kvikkleireskred
NVE savner hensynssone for skredfare i plankartet (faresone nr. 278 Ruinparken), med bestemmelser
som gir føringer om behov for utredning av reell fare senest i forbindelse med reguleringsplan.
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.

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett: www.nve.no
Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971
Hovedkontor

Region Midt-Norge

Region Nord

Region Sør

Region Vest

Region Øst

Middelthunsgate 29

Abels gate 9

Kongens gate 52-54

Anton Jenssensgate 7

Naustdalsvegen. 1B

Vangsveien 73

Capitolgården

Postboks 2124

8514 NARVIK

3103 TØNSBERG

Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

7030 TRONDHEIM

Postboks 4223
6800 FØRDE

2307 HAMAR

Side 2

Energianlegg
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. Det samme gjelder
kompensasjon for ev. produksjonstap i kraftverkene.

Med hilsen

Toril Hofshagen
regionsjef

Torleiv Yli Myre
seniorrådgiver

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Kopi til:
FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN
Sarpsborg kommune

Avsender: Mattilsynet
Postboks 383
2381 Brumunddal
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UTTALELSE TIL HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN AV
KOMMUNEDELPLAN FOR IC -- STFOLDBANEN - DELSTREKNING
BORG BRYGGERIER- KLAVESTAD OG FV 118
Mattilsynet viser til varsel datert 05.12.19.

runnla for uttalelse
Mattils nets rolle o
Mattilsynet er statlig sektormyndighet på flere områder som berøres av kommunenes arealplaner,
deriblant drikkevann, Vi gir vår uttalelse på bakgrunn av den rollen. Vi har ingen merknader til
planprogrammet for forhold som berører andre arealmessige forhold enn drikkevann. Vi har derfor
avgrenset uttalelsen til forhold som angår dette området.
Mattilsynets kommentar
Innenfor planområdet er det, som dere selv nevner i planbeskrivelsen et omfattende ledningsnett
blant annet for vann og avlop. Vi understreker viktigheten av at dette hensynstas i prosessen.
Dette gjelder spesielt de de større ledningene. Det bør etableres relevant hensynsone for
drikkvannledninger.
Vi er ikke kjent med om det finnes private drikkevannsbrønner inne for planområdet.
likevel undersøke om det kan være brønners som kan bli påvirket av prosjektet.

Utbygger bør

Utover dette har Mattilsynet ingen bemerkninger til planene.
Med hilsen

Klaus Fottland

Delle dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.
Dokumenter som ma ha signatur blir i tillegg sendt i papirversjon.

Mattilsynet
Seksjon slakteritilsyn
Follo

og mat Østfold og

Saksbehandler: Klaus Fottland
Tlf: 22400000
E-post: postmottak@mattilsynet.no
(Husk mottakers navn)

www.mattilsunetn
Postadresse:
Felles postmottak, Postboks 383
2381 Brumunddal
Telefaks: 23 21 68 01
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Vår dato:

Vår ref:

13.02.2020

2019/58178

Deres dato:

Deres ref:

05.12.2019

201601268

Saksbehandler, innvalgstelefon

Carl Henrik Jensen, 69247049

Sarpsborg - uttalelse til kommunedelplan for dobbeltspor - Borg
bryggerier - Klavestad og fv 118 ny Sarpsbru
Vi viser til brev datert 05.12.2019 med høring av kommunedelplan for InterCity Østfoldbanen
dobbeltspor - Borg bryggerier - Klavestad og fv 118 ny Sarpsbru i Sarpsborg kommune.
Fylkesmannen ser det som viktig å få på plass et forbedret togtilbud til Sarpsborg sentrum.
Lokalisering og framdrift for ny togstasjon i Sarpsborg er også viktig for den videre
sentrumsutviklingen.
Vi viser til vår vurdering nedenfor med råd og informasjon om masseforvaltning og
forurensningsfare, natur- og vannmiljø, jordvern, samfunnssikkerhet og støy.

Bakgrunn

Formålet med planarbeidet er å avklare valg av alternativ for nytt dobbeltspor mellom Rolvsøy i
Fredrikstad kommune og Klavestad i Sarpsborg kommune. Denne kommunedelplanen gjelder
strekningen Borg bryggerier – Klavestad i Sarpsborg. Planarbeidet skal i tillegg avklare fremtidig
løsning for fv. 118 på strekningen Sarpsborg sentrum øst - Hafslund, inkludert ny bru over Glomma. I
henhold til anbefalt konsept i konseptvalgutredningen (KVU) for Bypakke Nedre Glomma skal fv. 118
planlegges med fire felt, hvorav to av feltene skal være sambruksfelt/kollektivfelt.
Sarpsborg bystyre vedtok 14.11.2019 (sak 79/19) å sende følgende alternativ på høring og offentlig
ettersyn:
Delstrekning Borg bryggerier - Klavestad:

Jernbanealternativ Midt + veialternativ 7
 Jernbanealternativ Midt + veialternativ 10
 Jernbanealternativ Nord for Olavsvollen (NFO) + veialternativ 9
Alternativene legges ut med følgende tilleggsbestemmelser:
Alternativene MIDT-7 og MIDT-10 legges ut på høring med følgende tillegg i bestemmelsene:

E-postadresse:
fmovpost@fylkesmannen.no
Sikker melding:
www.fylkesmannen.no/melding

Postadresse:
Pb 325
1502 Moss

Besøksadresse:
Moss: Vogts gate 17
Drammen: Grønland 32
Oslo: Stensberggata 27

Telefon: 69 24 70 00
www.fylkesmannen.no/ov
Org.nr. 974 761 319
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i. Det skal være dialog mellom Bane NOR, Østfold fylkeskommune og Sarpsborg
kommune om istandsetting av St. Olavs vold som et kompenserende tiltak for riving
av Tarris-bygget.
ii. Konsekvensene for kulturminnene skal minimeres i reguleringsplanarbeidet og
flytting av banevokterboligen og berørte verneverdige bygninger skal utredes.
Vi ga innspill ved varslet oppstart av planarbeidet, i vårt brev datert 27.06.2016. Fylkesmannen har
også vært representert i faglig samarbeidsgruppe.
Vi skal bidra til at planer ivaretar nasjonale og vesentlige regionale interesser innen landbruk, klima
og miljøvern, folkehelse, samfunnssikkerhet, samt barn og unges interesser. Fylkesmannen skal
arbeide for at Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer innen våre ansvarsområder
blir fulgt opp i kommunale planer. Kommunen er planmyndighet og har ansvaret for at plan- og
bygningslovens formelle krav til innhold og planprosess oppfylles i planarbeidet.

Vurdering

Regjeringen fastsatte i 2014 statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og
transportplanlegging. De har blant annet som mål å fremme utvikling av kompakte byer, redusere
transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige transportformer. Planretningslinjene
viser også til målet om at vekst i persontransport i storbyområdene skal tas med kollektivtransport,
sykkel og gange, jf. klimaforliket.
Toget skal være en attraktiv og kapasitetssterk ryggrad i kollektivtransportsystemet og et viktig
element for å nå målet om at veksten i persontransport i byområdene skal tas av kollektivtransport,
sykling og gåing, jf. NTP-2018-2029.
Ut fra det ovennevnte, og andre nasjonale, regionale og lokale føringer, ser vi det som viktig å få på
plass et forbedret togtilbud til Sarpsborg sentrum. Lokalisering og framdrift for ny togstasjon i
Sarpsborg er viktig for den videre sentrumsutviklingen.

MASSEFORVALTNING OG FORURENSNINGSFARE

Fylkesmannen ser det som viktig at tiltakshaver i en tidlig fase har oversikt over de massene som vil
genereres og en plan for hvordan de skal håndteres. Planen beskriver ikke arealer avsatt til
deponiområder eller hvordan en planlegger å håndtere overskuddsmassene.
Vi anbefaler at planarbeidet i større grad tydeliggjør at avfallshierarkiet skal legges til grunn slik at
det sikres at mest mulig av rene, naturlige masser gjenbrukes eller gjenvinnes. Det er viktig at
overskuddsmassene (næringsavfall) håndteres i henhold til forurensningsloven § 32. Det bør plukkes
ut områder i tidlig fase til mulig mottak/oppfylling, bearbeiding og mellomlagring av masser.
I store prosjekter bør man tidlig ha en helhetlig massehåndteringsplan som peker på reelle
alternativer der samfunnsnytten er stor og der gjenbruk av masser er utgangspunktet.
Massehåndteringsplaner bør ha fokus på gjenbruk av masser og alternativer til permanent
plassering. Tidlig avklaring gir bedre tid til bærekraftige løsninger, slik at massehåndteringen ikke blir
et problem når massene er der. Staten som utbyggingsaktør har også et ansvar for å finne
bærekraftige løsninger for de massene som genereres. Der massene ikke er egnet for gjenbruk må
flere alternative plasseringer vurderes.
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Gjenbruk og gjenvinning er tiltak der overskuddsmasser kommer til nytte ved å erstatte materialer
som ellers ville blitt brukt. Det skal ikke være et tiltak for å bli kvitt massene, men være nyttig bruk
med bakgrunn i et reelt behov for masser. De områdene som Bane NOR plukker ut som
utfyllingsformål må oppfylle disse kravene. Ved bruk av overskuddsmasser må det utarbeides en
stedspesifikk miljørisikovurdering, ev. må veileder TA 2553/2009 følges, for blant annet å vurdere
faren for forurensning.
Eventuelle utfyllinger/massedeponier bør være tilstrekkelig miljørisikovurdert for å se om det er
akseptabelt at denne aktiviteten kan foregå på området. God mottakskontroll er avgjørende, og
mottakets kontroll og overvåkning skal være innrettet for å underbygge at massemottaket ikke
medfører skade eller ulempe på miljøet. Avrenning fra massedeponi og tiltak for å hindre spredning
av forurensning må vurderes og beskrives i søknaden. Fylkesmannen er myndighet for å gi tillatelse
til å etablere et deponi etter forurensningsforskriften § 11 jf. avfallsforskriften kap 9. Vi har lang
saksbehandlingstid på regulering av deponier med tillatelse etter forurensningsloven.
Vi viser for øvrig til dette brevets vedlegg 1 med ytterligere veiledning om masseforvaltning og
myndighet etter forurensningsloven.
GRUNNFORURENSNING
Det skal graves i gammel by- og industrigrunn, og det er registrert forurenset grunn innenfor
planområdet ved flere lokaliteter i https://grunnforurensning.miljodirektoratet.no/. Ved mistanke
om forurenset grunn i bygge- og gravesaker skal tiltakshaver utføre undersøkelser av grunnen. Bane
NOR har beskrevet sannsynligheten for forurenset grunn i de ulike traseene/korridorene i egen
Miljøgeologirapport. I senere planfaser skal denne følges opp med feltkartlegging og ytterligere
undersøkelser.
I planen beskrives det at masser nær Borregaard Opsund industrideponi (ID 131) skal graves ut. Ved
Borregaard er det i tillegg til igjenfyllingen av en tidligere bukt, også en kvikksølvsarkofag som det er
viktig at ikke punkteres ved et gravetiltak. I og med at området ligger i nærheten av Borregaard, så
forutsetter vi at Bane NOR tar kontakt med Miljødirektoratet uavhengig av om kommunen er
forurensningsmyndighet for bygge- og gravetiltak etter forurensningsforskriften kap. 2.
Miljødirektoratet er forurensningsmyndighet for denne lokaliteten og bør høres om videre planer.
NATURMILJØ OG VANNMILJØ
Planen innebærer bygging av bruer ved Sarpsfossen, med arbeid på og over vann. Tiltak som
innebærer anleggsarbeid i vann, mudring eller utfylling vil i de fleste tilfeller avhenge av en tillatelse
etter forurensningsloven § 11. Det er Fylkesmannen som er myndighet for dette og det må sendes
inn en søknad om tillatelse. For å vurdere behovet for tillatelse må det utarbeides en
tiltaksbeskrivelse og miljørisikovurdering, som gir en tilstrekkelig og helhetlig oversikt over
avbøtende tiltak og forventet effekt av disse.
Vi ser det som viktig at resipienten for anleggsvann vurderes ut fra miljømessige hensyn. Glomma er
en mye mer robust resipient enn småbekker som drenerer til denne. Vi minner om begrensningen
som ligger i vannforskriften. Det kan ikke gis tillatelse etter forurensningsloven til tiltak som
medfører en forringelse av økologisk eller kjemisk tilstand i vann, med mindre unntakshjemlene i
vannforskriften § 12 er oppfylt.
Det kan også være behov for å vurdere tiltak som fundamentering i elv etter laks og
innlandsfiskeloven, og det bør vurderes mulighet for å minimere arbeid i vann og mulighet til ikke å
ha fundamenter i elva. Vi viser til planbeskrivelsens omtale av brufundamentering (pkt. 9.5.8).
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Det fremgår av planene at Bane NOR er kjent med at området er preget av marine avsetninger, og
forventer utfordrende grunnforhold. Fylkesmannen ser særlig at området ved Sarpsfossen er en
utfordring.
JORDVERN
Samtlige alternativer vil innebære varig omdisponering av til dels svært verdifull fulldyrket mark. I
tillegg kommer barriereeffekter og fare for brakklegging i form av oppstykking av mindre
jordbruksarealer. Nasjonal jordvernstrategi ble vedtatt av Stortinget både i 2015 og i revidert form i
2018. Det er satt mål om at omdisponering av dyrka jord maksimalt skal være på 4000 dekar per år
innen 2020, og det er satt mål om at matproduksjonen skal øke. Føringene i den nasjonale
jordvernstrategien innebærer at det må foreligge svært tungtveiende grunner for omdisponering av
dyrket mark.
Planforslagene viser at jordvernhensyn er vurdert og inngår i beslutningsgrunnlaget for valg av
korridor. Det angis også avbøtende tiltak i form av nydyrking, flytting og tilbakeføring av
jordbruksjord både under og etter gjennomføringen. I delutredningen for naturressurser vises det til
mangel på egnede erstatningsarealer for nydyrking i Sarpsborg kommune. Vi vil her råde
forslagsstiller til å utrede mulige nydyrkingsarealer også andre steder i regionen, og ikke kun
begrenset til Sarpsborg kommune. I tråd med våre tidligere uttalelser forutsetter vi også at det
utarbeides en plan for tilbakeføring av gammel jernbanetrase til jordbruksareal der det er aktuelt.
SAMFUNNSSIKKERHET
Planforslagene viser at det er gjort gode utredninger av de risikoer og sårbarheter som foreligger og
hendelser som kan oppstå. Det foreslås også tiltak som kan redusere sannsynlighet og omfang. Det
poengteres også at man vil foreta ytterligere analyser/utredninger der det er behov når man innehar
mer informasjon, og at dette vil utdypes nærmere i neste planfase.
I analyseskjemaene som er brukt i risiko- og sårbarhetsvurderingene foreligger det et punkt som
kalles for eksisterende barrierer. På enkelte scenarioer refereres det kun til lovverk og her kunne
man gjerne ha konkretisert noe mer, eksempelvis hvilke forutsetninger man legger til grunn.
Et faglig råd vil være å argumentere for hvorfor enkelte scenarier prioriteres fremfor andre. Her kan
man utdype kort om hvilke kriterier man legger til grunn for valg av scenarier som skal ha ytterligere
detaljerte analyser.

STØY OG LUFTKVALITET

Det vil være en viktig del av senere planlegging å vurdere støynivå og luftkvalitet langs fastlagt trasé
for jernbane og vei. Det finnes nasjonale føringer med anbefalte grenseverdier for dette. Det ser ut
til å mangle bestemmelser om støy i kommunedelplanen. Vi vil sterkt anbefale at dette inkluderes på
samme måte som luftkvalitet og at det vises til retningslinje T-1442 behandling av støy i
arealplanlegging. Vi tar forbehold om at vi kommer tilbake til dette ved regulering av tiltakene, for å
følge opp nasjonale føringer.

For øvrig viser vi til kommunens ansvar som planmyndighet, jf. Fylkesmannens forventningsbrev til
kommune for 2020 av 29.01.2020 og Fylkesmannen i Oslo og Vikens forventninger til kommunal
arealplanlegging 2019-2020 av 14.11.2019.
Vi ber om å få tilsendt vedtaket i saken og eventuelt godkjent kommunedelplan.
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Med hilsen
Geir Sørmoen (e.f.)
seniorrådgiver

Carl Henrik Jensen
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur
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Vedlegg 1: Veiledning om masseforvaltning og myndighet etter forurensningsloven
Myndighet etter forurensningsloven
Tiltak som kan medføre fare for forurensning vil kreve tillatelse etter forurensningsloven § 11, med
mindre det er tillatt i medhold av forurensningsloven §§ 8 og 9. Vanlig forurensing fra midlertidig
anleggsvirksomhet er tillatt i medhold av forurensingsloven § 8 1. ledd punkt 3. Forurensninger som
ikke medfører nevneverdige skader eller ulemper er også tillatt jf. forurensningsloven § 8, 3. ledd.
Dagens praksis er å regulere større anleggsarbeid med utslippstillatelse. Forurensende utslipp fra
anleggsvirksomheten vil derfor bli regulert av tillatelse (anleggskonsesjon). Tillatelsen gis av
Fylkesmannen i Oslo og Viken basert på søknad om tillatelse til forurensning. Det må forventes at
anleggskonsesjonen blant annet setter krav til rensing og overvåking av anleggsvann før dette
slippes ut til resipient.
Fylkesmannen er i tillegg til å være forurensningsmyndighet for anleggsvirksomhet, også
forurensningsmyndighet for avfallsanlegg og deponier.
Ved graving i forurenset grunn vil forurensningsforskriften kapittel 2 komme til anvendelse, og det er
kommunen som er forurensningsmyndighet her. Ved større infrastrukturbygging har det derimot
vært vanlig at vi også får delegert myndighet for å behandle gravetiltaket i forurenset grunn.
Dersom utfyllinger primært begrunnes i å bli kvitt overskuddsmasser fra f.eks et større
infrastrukturprosjekt, så kreves det samtykke fra Miljødirektoratet dersom overskuddsmassene skal
legges på land, jf. forurensningsloven § 32. Dersom utfyllingen også medfører fare for forurensing
kreves det en tillatelse etter forurensningsloven § 11. Miljødirektoratet kan delegere myndighet etter
§ 11 til Fylkesmannen i enkeltsaker, og vil ofte gjøre dette og da særlig i saker der de samlede
utslippene fra prosjektet bør vurderes under ett.
Knuseverk som produserer pukk, grus, sand og singel reguleres av forurensningsforskriften kapittel
30.
Veiledning til massehåndtering etter forurensningsloven
Det er viktig å være klar over at alle overskuddsmasser, uavhengig av om massene er å anse som
forurenset eller ikke, defineres som næringsavfall og at forurensningsloven stiller krav til håndtering
av slike masser. Næringsavfall må leveres til et anlegg med tillatelse etter forurensningsloven, eller
gjennomgå «gjenvinning». Forurensede gravemasser må alltid leveres til godkjent
behandlingsanlegg eller deponi med tillatelse etter forurensningsloven, med mindre de gjenbrukes
på samme eiendom som de opprinnelig kom fra, jf. forurensningsforskriften kapittel 2.
Vi viser til vedlagte faktaark fra Miljødirektoratet M1243/2018 – Mellomlagring og sluttdisponering av
jord- og steinmasser som ikke er forurenset.
For at ikke-forurensede masser skal kunne gjenvinnes som fyllmasser ved utfyllinger og andre
terrenginngrep, må massene erstatte materialer som ellers ville blitt skaffet og brukt til formålet, ved
at:
 tiltaket er planlagt uavhengig av tilgangen på akkurat disse overskuddsmassene,
 mengden masser som brukes står i forhold til behovet, og
 overskuddsmassene har egenskaper som gjør dem egnet til formålet.
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Alle disse tre forutsetningene må være oppfylt for at disponering av masser kan anses å være
gjenvinning. Dersom avfallet ikke faller inn under begrepet gjenvinning, kreves et særskilt unntak
dersom avfallet ikke skal leveres til lovlig avfallsanlegg jf. forurensingsloven § 32. I påvente av ny
forskriftsregulering uttaler Miljødirektoratet at de ikke ser behov for søknader om unntak fra § 32
første ledd til annen disponering av jord- og steinmasser som ikke er forurenset, så fremt:
 muligheter for gjenvinning er vurdert,
 disponeringen er avklart etter plan- og bygningsloven, og
 disponeringen skjer på land, og ikke i sjø eller vassdrag.
Tiltaket må like fullt vurderes etter hvorvidt det kan føre til forurensning som er eller kan føre til
skade eller ulempe for miljøet, og som vil kreve tillatelse etter §11 i forurensningsloven.
Flytting av løsmasser er en av de hyppigste årsakene til spredning av fremmede organismer.
Fylkesmannen minner om Forskrift om fremmede organismer § 24.
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Att. Maiken Thørud
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DATO
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REFERANSE
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SAKSBEHANDLER
Inger-Sofie Sæther, Rådgivnings- og tidligfaseavdelingen

Varsel om høring og offentlig ettersyn av kommunedelplan med
konsekvensutredning for InterCity Østfoldbanen dobbeltspor
Fredrikstad-Sarpsborg - Delstrekning Borg bryggerier-Klavestad og
fv. 118 Ny Sarpsbru
Statsbygg eier og forvalter gnr/bnr 1/1817 i Sarpsborg kommune. Eiendommen leies av
Kriminalomsorgsdirektoratet og brukes til fengsel. Statsbygg ser at deler av denne eiendommen ligger
innenfor hensynssonen som båndlegges i påvente av vedtak etter plan- og bygningsloven.
Sarpsborg fengsel har et høyt sikkerhetsnivå. Kriminalomsorgen har et spesielt ansvar for og fokus på å
trygge samfunnet og nærmiljøet utenfor fengselsmurene samtidig som innsatte og ansatte skal oppleve en
hverdag preget av størst mulig trygghet. 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 særskilt oppmerksomhet. Statsbygg ber om å bli orientert om reguleringsarbeidet og at behov
for eventuelle avbøtende tiltak vurderes i samråd med Statsbygg.

Inger-Sofie Sæther
seniorarkitekt

STATSBYGG
ADRESSE Postboks 232 Sentrum, 0103 OSLO
E-POST postmottak@statsbygg.no

TLF. 22 95 40 00
NETT statsbygg.no
ORG.NR. 971.278.374
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SARPSBORG KOMMUNE
Postboks 237
1702 SARPSBORG

Vår ref.: 133649/2020 - 2020/676
Deres ref.:
Dato: 25.03.2020

Kunngjøring - Uttalelse til kommunedelplan Intercity FredrikstadSarpsborg - strekning Borg bryggeier-Klavestad
27. februar 2020 ble forslag til kommunedelplan for intercity Borg bryggerier-Klavestad
behandlet av Fylkesrådet i Viken fylkeskommune. Vi oversender med dette saksfremlegg og
protokoll fra møtet.
Vi inviterer Sarpsborg kommune til videre dialog om vår høringsuttalelse.

Vennlig hilsen
Øyvind Solum
Fylkesråd for planlegging og folkehelse

Vedlegg:
1 Protokollutdrag Uttalelse til kommunedelplan Intercity - Fredrikstad-Sarpsborg strekning Borg bryggerier-Klavestad
2 Uttalelse til kommunedelplan for Intercity Fredrikstad-Sarpsborg – strekning Borg
bryggerier-Klavestad

Kopi til:
BANE NOR SF
FREDRIKSTAD KOMMUNE
STATENS VEGVESEN
PLAN Avdeling for kommunale planer

Postadresse: Postboks 220, 1702 SARPSBORG
Besøksadresse: Galleri Oslo Schweigaards gate 4, 0185 OSLO
Telefon: 32 30 00 00
Dokumentet er elektronisk godkjent

E-post: post@viken.no
Internett: www.viken.no
Org.nr.: 921693230
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Fylkesrådets behandling av sak 10/2020 i møte den 27.02.2020:

Innstilling:
Fylkesrådet mener at Intercity-utbyggingen er et viktig samfunnsnyttig tiltak som vil gi et
effektivt og miljøvennlig transportsystem, og legge til rette for god byutvikling. Utbygging av
dobbeltsporet jernbane er viktig både for utviklingen i Nedre Glomma-regionen og for
samfunnsutviklingen for øvrig. Et samferdselsprosjekt av denne størrelsen vil føre til omfattende
inngrep tett på bykjernen og det er avgjørende å finne helhetlige løsninger, og å samordne
planleggingen av vei og jernbane. Viken fylkeskommune vil arbeide for gode løsninger for å
realisere Intercity-prosjektet.
Fylkesrådet har følgende merknader til planforslaget:
Innsigelser:
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. Alternativ MIDT-7 anbefales. Det fremmes likevel innsigelse til MIDT-7 inntil
Riksantikvaren har fattet vedtak om avfredning og flytting av banevokterboligen.
1. Det fremmes innsigelse til alternativ MIDT-10. Dette begrunnes med vesentlig forringelse
av lesbarheten til kulturminnene Olavsvollen og middelalderbyen.
1. Det fremmes innsigelse til alternativ NFO-9. Tiltaket vil virke utilbørlig skjemmende på
kulturminnet Olavsvollen, og vesentlig forringe lesbarheten til vollen og middelalderbyen.

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.
1. Det videre planarbeidet må søke størst mulig grad av samordning mellom vei- og
jernbane i felles reguleringsplan og felles anleggsperiode.
Behandling:
Det ble ikke framsatt endrings- eller tilleggsforslag.
Vedtak:
Fylkesrådets vedtak
Innsigelser:
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.
2.Alternativ MIDT-7 anbefales. Det fremmes likevel innsigelse til MIDT-7 inntil Riksantikvaren har fattet

vedtak om avfredning og flytting av banevokterboligen.
3.Det fremmes innsigelse til alternativ MIDT-10. Dette begrunnes med vesentlig forringelse av
lesbarheten til kulturminnene Olavsvollen og middelalderbyen.
4.Det fremmes innsigelse til alternativ NFO-9. Tiltaket vil virke utilbørlig skjemmende på kulturminnet
Olavsvollen, og vesentlig forringe lesbarheten til vollen og middelalderbyen.
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.
2.Det videre planarbeidet må søke størst mulig grad av samordning mellom vei- og jernbane i felles
reguleringsplan og felles anleggsperiode.

Saksframlegg

Saksnr.: 2020/676

Behandlet av

Møtedato

Fylkesrådet

27.02.2020

Utvalgssaksnr.

Vedlegg:
1

IC Borg bryggerier-Klavestad anbefaling

2

IC Borg bryggerier-Klavestad illustrasjonshefte

3

IC Borg bryggerier-Klavestad måloppnåelse

4

IC Borg bryggerier-Klavestad planbeskrivelse

5

IC Borg bryggerier-Klavestad planbestemmelser

6

IC Borg bryggerier-Klavestad plankart

Uttalelse til kommunedelplan for Intercity FredrikstadSarpsborg – strekning Borg bryggerier-Klavestad
Innstilling:
Fylkesrådet mener at Intercity-utbyggingen er et viktig samfunnsnyttig tiltak som vil gi et
effektivt og miljøvennlig transportsystem, og legge til rette for god byutvikling. Utbygging av
dobbeltsporet jernbane er viktig både for utviklingen i Nedre Glomma-regionen og for
samfunnsutviklingen for øvrig. Et samferdselsprosjekt av denne størrelsen vil føre til
omfattende inngrep tett på bykjernen og det er avgjørende å finne helhetlige løsninger, og å
samordne planleggingen av vei og jernbane. Viken fylkeskommune vil arbeide for gode
løsninger for å realisere Intercity-prosjektet.
Fylkesrådet har følgende merknader til planforslaget:
Innsigelser:

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.
2. Alternativ MIDT-7 anbefales. Det fremmes likevel innsigelse til MIDT-7 inntil
Riksantikvaren har fattet vedtak om avfredning og flytting av banevokterboligen.
3. Det fremmes innsigelse til alternativ MIDT-10. Dette begrunnes med vesentlig
forringelse av lesbarheten til kulturminnene Olavsvollen og middelalderbyen.
4. Det fremmes innsigelse til alternativ NFO-9. Tiltaket vil virke utilbørlig skjemmende på
kulturminnet Olavsvollen, og vesentlig forringe lesbarheten til vollen og
middelalderbyen.
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.
2. Det videre planarbeidet må søke størst mulig grad av samordning mellom vei- og
jernbane i felles reguleringsplan og felles anleggsperiode.

27.01.2020
Øyvind Solum
fylkesråd for planlegging og folkehelse

Bakgrunn for saken
Forslagsstillerne Bane NOR og Statens vegvesen har utarbeidet et forslag til felles
kommunedelplan med konsekvensutredning for InterCity dobbeltspor Fredrikstad -Sarpsborg,
strekning Borg bryggerier - Klavestad. Felles plan for veg og bane er et resultat av vedtak i
Sarpsborg bystyre 18.06.2015. Arbeidet med kommunedelplanen er organisert etter
samarbeidsmodellen Bypakke Nedre Glomma. For å sikre god forankring har det ved de
politiske behandlingene underveis i planprosessen blitt utarbeidet felles, likelydende
saksframlegg som er blitt behandlet i Bypakke Nedre Glommas organer før politisk behandling
i Fredrikstad og Sarpsborg kommuner og Østfold fylkeskommune. Fredrikstad og Sarpsborg
kommuner, og Østfold fylkeskommune har derfor alle gjort vedtak om å legge forslag til
kommunedelplan for strekningen Borg bryggerier-Klavestad ut til høring og offentlig ettersyn.
Vedtaket i Sarpsborg ble begrunnet med ønske om vedtak for delstrekningen som omfatter
ny vegbru over Sarpsfossen. Delstrekningen Rolvsøy-Borg bryggerier er ikke på høring, etter
vedtak i Sarpsborg kommune (sak 79/19). Viken fylkeskommune har følgelig arvet en sak etter
Fylkesutvalget i Østfold, og uttalelsen er derfor fokusert på kulturminner og kulturmiljø (slik
forutsetningene har vært), samt til forhold som ikke var kjent da saken ble behandlet i
fylkesutvalget.
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Fylkesutvalget i Østfold behandlet saken 19.09.2019 (sak 2019/7977). Det ble vedtatt å legge
følgende alternativer for delstrekning Borg Bryggerier – Klavestad ut på høring:
1. Alternativ MIDT-7
2. Alternativ MIDT-10
3. Alternativ NFO-9 (Nord for Olavsvollen)
I tillegg til de vedlagte plandokumentene er det utarbeidet delutredninger, fagrapporter og
annet grunnlagsmateriale som en del av konsekvensutredningen og annet utredningsarbeid.
Materialet er gjort tilgjengelig på Bane Nor sine nettsider.
Selv om Østfold fylkeskommune har vært involvert i arbeidet med planforslaget er det forhold
som gjør det nødvendig å uttale seg til høringen. Ved utlegging til offentlig ettersyn varslet
Østfold fylkeskommune innsigelse til alternativ MIDT-10. I tillegg har nye momenter knyttet til
kulturminner kommet fram i etterkant av fylkesutvalgets behandling. Økt usikkerhet om
gjennomføringen av Intercity, etter vedtak i Sarpsborg kommune om ikke å legge
delstrekningen Rolvsøy-Borg bryggerier ut på høring, gjør det nødvendig å understreke
viktigheten av helhetlig planlegging i neste planfase og i anleggsfasen. Siden saken er
prinsipiell, og berører flere rådsområder er det viktig å trygge god samordning og forankring i
den nye fylkeskommunen.

Fakta
Delstrekningen Borg bryggerier-Klavestad er en del av InterCity-satsingen, som går ut på å
bygge dobbeltsporet jernbane fra Oslo til Halden som skal gi kortere reisetider og flere
avganger. Gjennom sentral plassering av stasjonene i Østfoldbyene skal satsingen bidra til byog sentrumsutvikling, fortetting rundt stasjonene og at flere kan benytte kollektivtransport i
hverdagen.
Ny bru med utvidelse av fylkesveg 118 over Sarpsfossen er tatt med i planarbeidet for
InterCity for å sikre helhetlige løsninger, både i planfasen, anleggsfasen og for de ferdige
anleggene. Ny bru med kollektiv-/sambruksfelt er et prioritert prosjekt i bypakke Nedre
Glomma. Dette er begrunnet med behov for å bedre bussenes framkommelighet på
strekningen. I tillegg tilsier tilstanden på dagens Sarpsbru at brua har behov for utskifting,
dersom man skal unngå å måtte innføre restriksjoner på bruken av brua. Med dette som
bakgrunn har det i flere år vært jobbet med planer for utbedring og utvidelse av fylkesvegen.
Sarpsborg kommune og Viken fylkeskommune er forslagsstillere for fylkesveg 118 i
kommunedelplanen.
Ved endelig behandling av kommunedelplanen vil følgende vedtas:





Plankart som avklarer hvilke arealer som båndlegges for videre planlegging
Bestemmelser som angir formål med planen og krav innenfor båndleggingssonen
Retningslinjer som angir viktige tema i den videre planleggingen
Hvilket av de utredede alternativene som legges til grunn for videre planlegging
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Planbestemmelser og plankart er juridisk bindende. I reguleringsplanfasen er det rom for
ytterligere justering og optimalisering av vei- og jernbanetiltakene innenfor rammene som
settes i kommunedelplanens plankart og planbestemmelser.
Planprosess
Overordnede prinsipper og føringer for planlegging av InterCity er valgt på grunnlag av en
mulighetsstudie for InterCity Østfoldbanen (2011) og konseptvalgutredning for InterCity OsloHalden (2011-2012). Det videreførte konseptet innebærer dobbeltspor gjennom Fredrikstad
og Sarpsborg som i hovedsak følger dagens trasé, men med vesentlig kurveutretting for å
kunne øke hastigheten. Det tas utgangspunkt i sentral stasjonslokalisering i begge byene, med
videreføring av dagens lokalisering i Sarpsborg og ny Fredrikstad stasjon på Grønli.
Felles planlegging av veg og bane gjennom området ved Sarpsfossen var et krav fra Østfold
fylkeskommune og Riksantikvaren. Kravet ble først rettet til Sarpsborg kommune i brev datert
28.05.2015, sendt fra Fylkeskonservatoren og Samfunnsplanavdelingen i Østfold
fylkeskommune. Årsaken var de store kulturminneverdiene som berøres, og behovet for å se
kulturminnene og tiltakene i en helhet før en tar stilling til ulike alternativer. Sarpsborg
bystyre vedtok 18.06.2015 at det skulle være felles planlegging, og samferdselskomiteen og
fylkesutvalget i Østfold fylkeskommune ble orientert om dette i politisk sak henholdsvis
17.11.2015 og 18.11.2015.
Oppstart av planarbeid ble varslet i mai 2016. Justert planprogram, med anbefalinger om
hvilke traséer som skulle konsekvensutredes, ble vedtatt i bystyrene i Sarpsborg (sak 34/18)
og Fredrikstad (sak 94/18) i henholdsvis mai og juni 2018, og behandlet i fylkesutvalget i
Østfold fylkeskommune i mai 2018 (sak 71/2018). Planprogrammet er felles for jernbane på
strekningen Seut-Klavestad og veiprosjektene rv. 110 Simo-St.Croix og fv. 118 Ny Sarpsbru
med eventuell omlegging av rv. 111 (nå rv.22) øst for Hafslund.
I arbeidet med forslaget til kommunedelplan er planavgrensningen delt opp i to
kommunedelplaner:



Seut-Rolvsøy + rv.110 Simo-St. Croix
Rolvsøy-Klavestad + fv.118 ny Sarpsbru

Forslag til kommunedelplan for Intercity Seut-Rolvsøy + rv.110 Simo-St. Croix ble lagt ut til
høring og offentlig ettersyn i desember 2019. For kommunedelplanen for Rolvsøy-Klavestad
er kun delstrekningen Borg bryggerier-Klavestad + fv. 118 ny Sarpsbru lagt ut på høring.
Delstrekningen Rolvsøy-Borg bryggerier er ikke på høring, etter vedtak i Sarpsborg kommune
(sak 79/19).
Ved behandling av forslaget for strekningen Borg bryggerier-Klavestad i fylkesutvalget i
Østfold ble istandsetting av St. Olavs voll vurdert som et kompenserende tiltak dersom
alternativ MIDT-7 eller MIDT-10 skal gjennomføres og arbeiderboligen Tarris rives. Det ble
innarbeidet en bestemmelse om dette i forslag til planbestemmelser dersom alternativ MIDT-
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7 eller MIDT-10 velges. Østfold fylkeskommune varslet imidlertid innsigelse til alternativ
MIDT-10.
Tiltaksbeskrivelse
Detaljeringen av alternativene er tilpasset kommunedelplannivået, og alternativet man vedtar
å gå videre med ved andregangsbehandlingen av kommunedelplanen vil kunne bli ytterligere
optimalisert og justert når traséen i neste planfase skal detaljreguleres. Detaljert beskrivelse
av alternativene finnes i planbeskrivelsen og illustrasjonsheftet som er vedlagt. Under følger
en kort beskrivelse av de foreslåtte tiltakene.
Sarpsborg stasjon
Nye Sarpsborg stasjon legges i tilknytning til dagens stasjon. Det er konsekvensutredet to
stasjonsløsninger; MIDT og NFO (Nord for Olavsvollen). I prinsippet er teknisk løsning for de to
stasjonene den samme. Det samme gjelder strategiske grep for å skape en god sammenheng
mellom stasjonen og øvrig bystruktur. Stasjonen er planlagt med 5 spor til plattform, i tillegg
til bl.a. drifts- og servicefunksjoner, bussholdeplasser og pendlerparkering.
Jernbane- og veialternativene
Jernbanealternativene er betegnet MIDT og NFO. For alle jernbanealternativene er det tre
spor på ny bru over Glomma.
Veiløsningene består av ny firefeltsvei for fv.118 der to felt er forbeholdt
kollektivtrafikk/sambruk. Veiløsningene er betegnet 7, 9 og 10. Geometri for både vei og
jernbane er tilpasset i de ulike kombinasjonene.
Alternativ MIDT-7
Jernbanelinjen følger dagens trasé fra Borg bryggerier inn til stasjonen. Øst for stasjonen
ligger jernbanen i dagens trasé på sørsiden av Olavsvollen. Jernbanen fortsetter
gjennom/inntil arbeiderboligen Tarris og på bru over Sarpsfossen. Alternativet medfører at
Tarris må rives. Sørover legges jernbanen i dagens trasé fra Hafslund skole til Klavestad.
Avgreining til Østre linje ligger øst for fossen.
Fv. 118 er planlagt utvidet med kollektivfelt i østgående retning fra Sarpsborg stasjon til kryss
med fv. 109 i Østre bydel, der det er planlagt ny rundkjøring. Ny fv.118 følger parallelt på
sørsiden av ny jernbane gjennom Tarris over Sarpsfossen. Ny vegbru etableres inntil
jernbanebrua i samme høyde. Ny fv. 118 fortsetter østover mellom jernbanen og Hafslund
hovedgård og krysser over nytt dobbeltspor ved Hafslund skole. Alternativet er i konflikt med
den fredete banevokterboligen. Det etableres ny rundkjøring ved skolen med avgreining for
fv. 582 Nordbyveien og fv. 583 Haugeveien. Ny fv. 118 kobles mot planlagt 4-felts veg videre
mot Dondern. Dagens vegbru over Sarpsfossen vil fungere som ny gang- og sykkelveg.
For vegalternativ 7 (MIDT-7) er det behov for midlertidige vegløsninger i området ved
Hafslund hovedgård fram til jernbanen er flyttet til ny trasé. Det vil måtte etableres en
midlertidig veg fra østre brukar ved Øyveien og fram til dagens fylkesveg 581 Nordbyveien
ved Hafslund skole.
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Alternativ MIDT-10
For jernbane er dette alternativet likt som for MIDT-7 bortsett fra at jernbanen ligger ca. 5
meter høyere ved Tarris slik at fv. 118 skal kunne krysse under jernbanen. Også dette
alternativet innebærer at Tarris rives. Planlagt utvidelse av fv. 118 i St. Nicolas gate fra
stasjonen til krysset med fv. 109 er likt for dette alternativet som for alternativ MIDT-7. Fra
Olavsvollen og østover ligger fv. 118 nord for jernbanen og går på bru over Sarpsfossen
parallelt med ny jernbanebru fram til ny rundkjøring i krysset med fv. 581 Nordbyveien.
Vegbrua ligger lavere enn jernbanebrua over Sarpsfossen. Fv. 118 møter rv. 22 i ny
rundkjøring nord for Hafslund skole. Eksisterende rv. 22 er planlagt bygd ned til 2-felts veg
med langsgående gang og sykkelveg fra eksisterende rundkjøring mellom fv. 118 og rv. 22
fram til ny rundkjøring ved Hafslund skole. Haugeveien kobles mot rv. 22 i et T-kryss med
samme plassering som i dag. Fra rv. 22 Statsminister Torpsvei etableres det kollektivgate som
krysser under dagens jernbanebru og følger Øyveien til ny rundkjøring mellom fv. 118 og fv.
581 Nordbyveien. Dette gir bussene en snarveg til sentrum. Vegalternativ 10 (MIDT-10) har
en liten fordel ved at det er mulig å bygge hele veganlegget ferdig uavhengig av
jernbaneutbyggingen.
Alternativ NFO-9
Stasjonen vil ligge på samme sted som for jernbanealternativ MIDT, men spor og plattformer
vil være forskjøvet noe nordover. Østover vil jernbanealternativ NFO ligge lenger nord
sammenlignet med jernbanealternativ MIDT. Øst for stasjonen går jernbanelinja nord for
Olavsvollen og Tarris. I NFO-alternativet bevares Tarris. Nytt dobbeltspor følger eksisterende
jernbanelinje ved Hafslund skole og videre mot Klavestad. Avgreining mot Østre linje øst for
Sarpsfossen.
Fv. 118, St. Nikolas-gate, er planlagt utvidet med kollektivfelt i østgående retning fra
Sarpsborg stasjon til kryss med fv. 109. Det er foreslått rundkjøring i kryss mellom fv. 118 og
fv. 109. Ny fv.118 krysser Borregaards industrispor i dagens vegtrasé, og følger parallelt på
sørsiden av ny jernbane videre over Sarpsfossen. På østsiden av Sarpsfossen fortsetter ny fv.
118 mellom ny jernbane og Hafslund hovedgård og krysser over nytt dobbeltspor og Østre
linje på bru vest for Hafslund skole. Det etableres rundkjøring ved Hafslund skole med
avgreining for fv. 581 Nordbyveien og fv. 583 Haugeveien. Ny fv. 118 kobles mot planlagt 4felts veg videre mot Dondern.
For vegalternativ 9 (NFO-9) må det etableres en midlertidig veg som krysser over østre linje
og kobles til ny veg mot Hafslund skole, og det vil ikke være direkte kobling mellom ny
fylkesveg 118 og riksveg 22 Statsminister Torps vei før banen er lagt om.
De midlertidige vegløsningene i alternativene NFO-9 og MIDT-7 vil fungere like godt trafikalt
som dagens situasjon. Alle alternativene som er på høring er derfor akseptable for Viken
fylkeskommune ut fra et trafikalt og vegteknisk synspunkt.
Måloppnåelse og forslagsstillernes anbefaling
Det er liten eller ingen forskjell mellom alternativene når det gjelder oppnåelse av mål for
Intercity og Bypakke Nedre Glomma.
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Forslagsstillerne Bane Nor, Sarpsborg kommune og tidligere Østfold fylkeskommune
anbefaler alternativ MIDT-7. Dette alternativet vil samlet sett være minst skadelig for
kulturminner, sammenliknet med de andre alternativene.
Bane Nor og Sarpsborg kommune kan akseptere alternativ MIDT-10. Tidligere Østfold
fylkeskommune varslet mulig innsigelse til alternativ MIDT-10, som er mest skadelig for
kulturminnene av høy nasjonal verdi; Middelalderbyen og Olavsvollen.
Sarpsborg kommune kan akseptere alternativ NFO-9. Østfold fylkeskommune gikk inn for at
NFO-9 kan aksepteres. Bane Nor vil vurdere innsigelse til alternativ NFO-9. Dette alternativet
har høyere investeringskostnad, lavere måloppnåelse for jernbane, dårligere jernbaneteknisk
løsning, mindre fleksibilitet i videre planlegging og høyere miljørisiko enn MIDT-alternativene.

Problemstillinger og alternative løsninger
Kulturminner:
Innenfor planområdet er det en rekke kulturminner av både lokal, regional og nasjonal verdi.
Disse er grundig behandlet i Delutredning Kulturmiljø (2019). Fylkeskommunen har først og
fremst ansvar for kulturminner av regional og nasjonal verdi.
Spesielt er Olavsvollen og middelaldergrunnen av stor nasjonal verdi. Olavsvollen – som i dag
kun kan sees et par steder, deriblant innenfor planområdet helt ut mot Glomma – er restene
av en voll som omga det opprinnelige Sarpsborg. Vollen ble lagt opp på 1000-tallet, like etter
at byen ble anlagt av Olav Haraldsson i 1016. Anlegget er unikt i norsk sammenheng. Det
framstår i dag som et utydelig og dårlig skjøttet kulturminne, men har likevel høy
vitenskapelig verdi, og er verdifullt i formidlingen av byens eldste historie.
Det er for øvrig dokumentert flere andre arkeologiske kulturminner innenfor planområdet. I
tillegg må en regne med at det kan finnes andre. Det er i dag ingen total oversikt over
automatisk fredete kulturminner her, ettersom det ikke er gjennomført en arkeologisk
registrering av hele planområdet. Slik registrering kan gi resultater som får betydning for
hvordan en reguleringsplan kan utformes.
Alle alternativene som er lagt ut til høring har negativ påvirkning på viktige kulturverdier ved
Sarpsfossen. Både MIDT- alternativene og NFO medfører store inngrep i den fredete
middelaldergrunnen. Begge MIDT-alternativene innebærer rivning av arbeiderboligen Tarris.
NFO-9 innebærer at Olavsvollen bygges inne mellom vei og baner.
MIDT-7-alternativet innebærer at den fredede Banevokterboligen øst for Sarpsfossen må
flyttes (dette er avhengig av at Riksantikvaren avfreder objektet, noe bare de har myndighet
til). Vokterboligen er ikke bare fredet i kraft av seg selv og ut fra den spesielle situasjonen ved
Hafslund Points (der en tjenestemann manuelt skiftet mellom Østre linje mot RakkestadMysen og Vestre linje mot Skjeberg-Halden), men representerer også vokterboligen som en
viktig bygningstype langs linjen i Landsverneplanen for jernbanens kulturminner. Når denne
vokterboligen ble utpekt til bevaring ble samtidig andre objekter valgt bort. Om den flyttes fra
sin opprinnelige sammenheng får dette betydning for helheten av kulturminner knyttet til
jernbane.
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Behov for ny vegbru og hensyn til kulturarv:
I vurderingen av planforslaget er det krevende å balansere hensynene til kulturminner og
behovet for ny infrastruktur. Felles planlegging av veg og jernbane var et krav fra Østfold
fylkeskommune og Riksantikvaren. Bakgrunnen var behovet for å se kulturminnene og
tiltakene i en helhet før en tar stilling til ulike alternativer. Intercity-utbyggingen er
premissgiver inn i arbeidet med felles kommunedelplan. Nye signaler om at Sarpsborg
kommune ikke ønsker Intercity-utbygging gjennom sentrum, utfordrer dette premisset.
Dagens veibru over Sarpsfossen på fv. 118 er i dårlig stand, og behovet for å erstatte brua er
stort. I alle alternativene som er konsekvensutredet er det imidlertid mulig å bygge ny vegbru
uavhengig av jernbanen. Både bruas tilstand, faren for å måtte innføre restriksjoner på bruk
av brua, og behovet for å bedre framkommeligheten for bussene, gjør det viktig at vegbrua
kan bli bygget så raskt som mulig. Vedtak av kommunedelplanen er derfor av stor betydning
for det videre planarbeidet for brua. Bygging av vegbru vil imidlertid ødelegge kulturminner,
uansett hvilket alternativ som velges. Fra et kulturminnefaglig hold er det vanskelig å
akseptere at veganlegget skal ødelegge så store kulturminneverdier dersom dobbeltsporet
jernbane ikke skal realiseres på denne strekningen.
Miljørisiko og samfunssikkerhet:
NFO-alternativet ligger tettere opp til Opsund deponi enn MIDT-alternativene. Opsund deponi
er en gammel industrifylling for Borregaard, som ikke lenger er i bruk. Deponiet ligger sør-øst
for dagens jernbanestasjon. Massene består blant annet av organisk avfall og forurensede
masser, som kvikksølv. Det er gjennomført miljøgeologiske undersøkelser på utsiden av
deponiet som viser at deler av ny jernbane vil bli liggende innenfor områder med forurensede
og organiske masser. På bakgrunn av blant annet dette forholdet har Bane NOR varslet at de
vil vurdere innsigelse til NFO-alternativene.
Det er også vurdert noe ulik risiko knyttet til MIDT- og NFO-alternativene når det gjelder
eventuell hendelse med utslipp av SO2 fra Borregaard. NFO ligger lengst vekk fra Borregaard,
og vil ha noe mindre risiko knyttet til en eventuell hendelse med utslipp av SO2. Ingen av
alternativene medfører imidlertid noen forverring i forhold til dagens situasjon.
Forholdet til mulig nytt kraftverk i Sarpsfossen:
Alternativene forholder seg ulikt til skissert mulig nytt kraftverk, Sarp 2. Det foreligger ikke
vedtatte planer for Sarp 2 og dette er dermed ikke er vurdert i den samfunnsøkonomiske
analysen. Det er likevel foretatt en overordnet vurdering av hvordan skisseprosjektet Sarp 2
vil kunne påvirkes av veg- og jernbaneprosjektet. Det legges til grunn at Sarp 2 ikke kan
realiseres med MIDT-7. Ved MIDT-10 er det stor usikkerhet ved gjennomførbarheten på
grunn av nærhet til veg og bane, og realisering vil antagelig kreve felles planlegging og
bygging. For alternativ NFO-9 vil avstanden mellom infrastrukturtiltakene og nytt inntak til
Sarp 2 trolig være tilstrekkelig til at veg og bane antas ikke å være til hinder for at det kan
bygges nytt kraftverk. Det påpekes at det ikke er gjort prosjektering og nærmere vurderinger
rundt etablering av kraftverket Sarp 2 i dette planarbeidet, hverken slik Sarp 2 er vist i
skisseprosjektet eller hvordan Sarp 2 eventuelt vil kunne etableres med nærhet til ny veg og
jernbane.
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Vurdering
Fylkesrådet mener at Intercity-utbyggingen er et viktig samfunnsnyttig tiltak som vil gi et
effektivt og miljøvennlig transportsystem, og legge til rette for god byutvikling. Utbygging av
dobbeltsporet jernbane er viktig både for utviklingen i Nedre Glomma-regionen og for
samfunnsutviklingen for øvrig. Et samferdselsprosjekt av denne størrelsen vil føre til
omfattende inngrep tett på bykjernen og det er avgjørende å finne helhetlige løsninger, og å
samordne planleggingen av vei og jernbane. Viken fylkeskommune vil arbeide for gode
løsninger for å realisere Intercity-prosjektet.
Det er nødvendig å fremme innsigelse til alle alternativene i planforslaget. En av innsigelsene
er av teknisk karakter og kan løses ved enklere endringer i plankart og bestemmelser. Det
fremmes samtidig innsigelse til samtlige alternativer grunnet kulturminnehensyn. Det må
også fremmes innsigelse til det foretrukne alternativet, MIDT-7, inntil Riksantikvaren har
fattet avfredningsvedtak for banevokterboligen.
Innsigelse til manglende arealformål og hensynssoner med tilhørende bestemmelser:
Det er mangler i plankartet og bestemmelsene med hensyn til kulturminner. Områder
båndlagt etter kulturminneloven skal vises med hensynssone D (sosikode H730) med
tilhørende bestemmelse. Fredete bygninger skal vises med tykk strek. Områder med
verneverdige kulturmiljø/kulturminner skal vises med hensynssone C (sosikode H570) med
tilhørende retningslinjer. Hensynssoner i gjeldende arealplaner må tegnes inn i plankartene,
og tilhørende bestemmelser må videreføres. Plankartet må i tillegg gjennomgås og
oppdateres med riktige arealformål.
Innsigelser på bakgrunn av hensyn til kulturminner:
Innsigelse til alternativ MIDT-10
Av de to MIDT-alternativene tar MIDT-10 langt mer av middelaldergrunnen enn MIDT-7.
Begge senker opprinnelig bakkenivå mellom ny jernbane og St. Mariebru. MIDT-10 innebærer
i tillegg store inngrep og beslagleggelse av areal på (nord-)østsiden av ny jernbane, ved at ny
bilvei legges der. Dette innebærer større ødeleggelser av det som er definert som
middelaldergrunn. Samtidig minsker det sammenhengende grøntarealet mot Glomma.
Fylkeskommunens vurdering er at dette grøntarealet er viktig for å sette Olavsvollen og
middelalderbyen i en forståelig kontekst. MIDT-10 reduserer både størrelsen og kvaliteten på
grøntarealet så kraftig at det ikke lenger vil være egnet til rekreasjon eller formidling av vollen
og middelalderbyen. Med MIDT-7 kan en fremdeles beholde dagens tusenårssti (med noen
modifiseringer) og slik formidle vollen og middelalderbyen.
MIDT-10 innebærer også et stort landskapsinngrep ved at jernbanen legges høyere enn
bilveien og at de to skilles av en høy mur, som blir en kraftig barriere i landskapet.
Lesbarheten av middelalderens landskap vil bli svekket ved alle alternativene, men klart mest
ved MIDT-10.
Det skal også nevnes at Sarpsfossen sammen med Borregaard og Hafslund utgjør et
kulturlandskap av nasjonal interesse (KULA). Dette tilsier at det skal tas ekstra hensyn til
lesbarheten og de historiske elementene innenfor dette landskapsområdet.
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Med bakgrunn i disse vurderingene fremmer Viken fylkeskommune innsigelse til alternativ
MIDT-10.
Innsigelse til alternativ MIDT-7
MIDT-7 innebærer at den fredete banevokterboligen (AL 86076) må flyttes. Dette kan ikke
skje så lenge den er fredet. For at MIDT-7 skal kunne godkjennes, må vokterboligen derfor
først avfredes. Dette har ikke fylkeskommunen vært klar over før nå. Myndigheten til å fatte
et avfredningsvedtak er det kun Riksantikvaren som har.
Som følge av forholdene knyttet til banevokterboligen, må planbestemmelsenes § 3-3 a) b
endres til: “Konsekvensene for kulturminnene skal minimeres i reguleringsplanarbeidet.
Banevokterboligen ID86076 skal flyttes til et egnet sted, i tråd med Riksantikvarens vedtak.
Avbøtende tiltak skal utredes for alle berørte verneverdige kulturminner”. Bestemmelsen § 3-3
b) b bør endres tilsvarende (unntatt setningen om banevokterboligen, ettersom den ikke
berøres av MIDT-10).
Ut fra det totale hensynet til kulturminner av nasjonal verdi mener fylkeskommunen likevel at
dette er den løsningen som gjør minst skade i området. Dette har vi vært tydelige på i
planprosessen.
Viken fylkeskommune fremmer innsigelse til MIDT-7 inntil Riksantikvaren har fattet vedtak om
avfredning og flytting av banevokterboligen.
Innsigelse til alternativ NFO-9
Fylkesutvalget i Østfold fylkeskommune gikk 19.09.2019 inn for å akseptere alternativ NFO-9.
Det ble samtidig varslet at Riksantikvaren på selvstendig grunnlag kunne varsle innsigelse til
flere av alternativene, ettersom Riksantikvaren hadde direkte myndighet for landets
middelalderbyer. Fra og med 01.01.2020 ble denne myndigheten overført til
fylkeskommunene. I den forbindelse er det gjort en ny vurdering av NFO-9.
NFO-9 oppfattes som utilbørlig skjemmende for Olavsvollen. Jernbanebrua vil bli liggende
direkte inntil vollen langs bredden av Glomma, og hindre utsynet nordover. Vollen vil videre
bli liggende inneklemt mellom vei og jernbane, og lesbarheten av landskapet og
middelalderens kulturminner vil bli sterkt forringet.
Fylkesråden mener ut fra dette at det er nødvendig å fremme innsigelse til NFO-9.
I NFO-alternativet vil ikke bebyggelsen på Tarris bli direkte berørt, men det blir arealbeslag på
begge sider, og bebyggelsen får nærføring til ny infrastruktur. Alternativet vil påvirke
bomiljøet negativt ved å ta utsikten mot Glomma i nord. Boligene ligger i gul støysone. Samlet
gjør dette at nærmiljøet til boligbebyggelsen blir vesentlig forringet.
Andre faglige råd og innspill:
Jernbanen er viktig for Sarpsborg kommune, Nedre Glomma og regionen. Med
InterCitysatsningen vil Nedre Glomma få et mye bedre togtilbud som vil øke byenes
attraktivitet. Sarpsborg stasjon som et nytt knutepunkt i sentrumsutviklingen er et viktig grep i
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kommunens sentrumsplan. Samtidig er jernbanen et fysisk element som skaper barrierer,
separerer byområder, opptar areal og er begrensende for utforming og bruken av nærmiljøet.
Det er viktig med et helhetlig og langsiktig perspektiv på prioritering av verdier når det
planlegges for store infrastrukturutbygginger. Løsningene som velges må sikre både et
forbedret jernbanesystem, god byutvikling, og behovet for utvikling og ivaretakelse av viktige
verdier.
I Delutredning kulturmiljø (januar 2019) er det påvist flere verneverdige kulturminner
innenfor planområdet. I videre planarbeid må tiltak som berører disse kulturminnene gis en
særskilt vurdering i hvert enkelt tilfelle. Tiltakshaver må arbeide for å finne løsninger som
ivaretar kulturminneverdiene på beste mulige måte når detaljreguleringsplan blir utarbeidet.
Videre forutsettes det at anleggsfasen gjennomføres slik at det gjøres minst mulig skade på
kulturminner, og at det utredes alternative løsninger som ivaretar kulturminneverdiene påvist
i delutredning kulturmiljø. Viken fylkeskommune vil vurdere innsigelse på reguleringsplannivå
dersom kulturminneinteressene ikke er tilstrekkelig ivaretatt.
Før en reguleringsplan kan vedtas, må det gjennomføres en arkeologisk registrering av
planområdet. En må regne med at dette kan resultere i funn av nye lokaliteter. Dette kan få
betydning for hvordan en reguleringsplan kan utformes.
Det videre planarbeidet bør søke å i størst mulig grad samordne vei- og jernbaneløsninger i
felles reguleringsplan og/eller felles anleggsperiode. Bakgrunnen for felles kommunedelplan
for bane og vei var behovet for å se kulturminnene og tiltakene i en helhet. Dette hensynet
ivaretas best dersom videre planlegging fortsetter å se på vei- og jernbanetiltakene i
sammenheng. Intercity-utbyggingen er premissgiver inn i arbeidet med felles
kommunedelplan, selv om det kan ta svært lang tid før dobbeltsporet jernbane til Sarpsborg
blir bygget. Det vil være svært uheldig dersom felles plan for veg og bane i realiteten kun fører
til ny vegbru. Ødeleggelse og forringelse av viktige kulturminner i området er akseptabelt kun
fordi det samlet sett er den beste løsningen for både veg og bane. Om det kun er vegen som
bygges, kunne en funnet løsninger som var mindre skadelige for kulturminnene.
Fylkeskommunens uttalelse må likevel ta utgangspunkt i at Intercity vil bli bygget, slik det er
vedtatt.
Fylkesråden vil understreke viktigheten av å få vedtatt kommunedelplanen. Vedtatt
kommunedelplan er en forutsetning for at nytt dobbeltspor i Nedre Glomma skal bli prioritert
i Nasjonal transportplan 2022-2033. Vedtak av kommunedelpanen er også avgjørende for å
kunne starte regulering av fv. 118 Ny Sarpsbru. Eksisterende Sarpsbru har en svært begrenset
gjenstående levetid.

Konsekvenser
Denne saken gjelder Viken fylkeskommunes uttalelse til kommunedelplanen. Innspillene fra
høringen vil gi grunnlag for eventuelle endringer i planen. Det er kun et av alternativene som
senere kan vedtas av kommunen som planmyndighet. I utgangspunktet er det tatt sikte på at
kommunedelplanen kan vedtas i løpet av 2020, men innsigelser og andre nødvendige
avklaringer kan forsinke prosessen. Ved innsigelse vil innsigelsesmyndighet, forslagsstiller og
planmyndighet forsøke å komme fram til en omforent løsning. Dersom mekling ikke fører
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fram vil det bli behandling hos Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Innsigelsen til
det anbefalte alternativet, MIDT-7, vil opprettholdes inntil Riksantikvaren fatter vedtak om
avfredning.
Partene i bypakkesamarbeidet, Fredrikstad og Sarpsborg kommuner og Viken
fylkeskommune, sammen med Bane Nor og Statens vegvesen, skal behandle innkomne
innspill.

Vedtakskompetanse
Fylkesrådet treffer beslutninger i saker hvor myndigheten ikke er tillagt andre organer
gjennom lovgivning eller delegeringsvedtak.
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Side: 1 / 2

Vår saksbehandler: Marit Louise Lindholm
Telefon:
Mobil:
E-post: marit.louise.lindholm@banenor.no

Sarpsborg kommune - Offentlig ettersyn av kommunedelplan for Intercity Østfoldbanen
dobbeltspor Fredrikstad- Sarpsborg - delstrekning Borg bryggerier - Klavestad og Fv.118 Ny
Sarpsbru. Bane NOR fremmer innsigelse til alternativ NFO-9.
Sammendrag:
Bane NOR fremmer innsigelse til planforslaget alternativ NFO-9. Alternativet er i strid med
nasjonale jernbaneinteresser da det er en dårligere jernbaneteknisk løsning, er mindre fleksibelt for
løsninger i neste planfase og vil fordyre prosjektet.
Innledning:
Delstrekningen Borg bryggerier - Klavestad er et fellesprosjekt mellom Bane NOR, Sarpsborg
kommune og Østfold Fylkeskommune. Det ble utarbeidet fire ulike alternativ av jernbane og veg,
hvorav tre ligger ute på høring til offentlig ettersyn.
Sarpsborg bystyre vedtok 14.11.2019 (sak 79/19) å sende følgende alternativ på høring og offentlig
ettersyn:





Jernbanealternativ Midt + veialternativ 7
Jernbanealternativ Midt + veialternativ 10
Jernbanealternativ Nord for Olavsvollen (NFO) + veialternativ 9
Bane NOR som tiltakshaver kunngjorde på vegne av Sarpsborg kommune høring og
offentlig ettersyn av ovennevnte planforslag i brev datert 5. desember 2019.

Bane NOR som jernbanemyndighet mener:
Bane NOR anbefaler alternativ Midt-7. Det er dette planforslaget som forslagsstillerne har
oversendt planmyndigheten for videre behandling. Midt-alternativene har en bedre jernbaneteknisk
løsning enn NFO-alternativet og større fleksibilitet i videre planlegging av jernbaneteknisk løsning
for Sarpsborg stasjon grunnet større avstand til Opsund deponi og kortere bru over Glomma. Bane
NOR kan også akseptere alternativ Midt-10 selv om dette alternativet gir dårligere måloppnåelse
for jernbanen enn alternativ Midt-7.

Bane NOR SF
Postboks 4350, NO-2308 Hamar
Sentralbord: 05280

postmottak@banenor.no
banenor.no
Org.nr.: NO 917 082 308 MVA

Bankgiro: 1503.74.00573
IBAN-nr.: NO4115037400537
BIC: DNBNOKK

Side: 2 / 2

Bane NOR fremmer innsigelse til alternativ NFO-9.
NFO-9 alternativet har høyere investeringskostnad og lavere måloppnåelse for jernbane enn Midtalternativene. Vi viser her til rapport om måloppnåelse (ICP-16-A-00014). NFO-9 har dårligere
måloppnåelse for effektmålet «miljøvennlig transportsystem» og for effektmålet «begrense
arealinngrep». NFO-9 har en dårligere jernbaneteknisk løsning, gir mindre fleksibilitet i videre
planlegging og høyere miljørisiko enn Midt-alternativene grunnet mindre avstand til Opsund deponi
og lenger bru over Glomma. NFO-9 berører i større grad områder med forurenset grunn mellom
dagens stasjon og deponiet. Av de tre alternativene som ligger ute på høring er NFO-9 rangert
dårligst i den samfunnsøkonomiske analysen. Vi viser til sammenstilling av den
samfunnsøkonomiske analysen i anbefalingsdokumentet (ICP-16-A-00016). NFO-9 rangeres
lavere enn Midt-alternativene for både prissatte konsekvenser og ikke-prissatte konsekvenser.
Hensynet til god jernbaneteknisk funksjonalitet og lave investeringskostnader er etter Bane
NORs vurdering av nasjonal jernbaneinteresse ved valg av alternativ. Det vises til føringer i
Nasjonal transportplan om utvikling av infrastrukturen og føringer om det totale
investeringsomfanget for InterCity-prosjektet i statsbudsjettet for 2015.
Bane NOR har i oppdrag å forvalte investeringsmidler som skal brukes på jernbanenettet slik at vi
får mest mulig jernbane for pengene. En kostnadsdifferanse på 300 millioner for et alternativ som
gir en dårligere jernbaneteknisk løsning er ikke forsvarlig. NFO-alternativet har mindre fleksibilitet til
å kunne bli optimalisert i videre planlegging og er rangert dårligere i den samfunnsøkonomiske
analysen. I sluttfasen er det sett nærmere på kostnad for etablering av jernbanebruer ved
Sarpsfossen. Det er vurdert at kompliserte arbeider på og over vann vil kunne medfører økte
investeringskostnader på 100 - 200 millioner mer enn opprinnelig estimert for jernbane for NFO-9.
Da vil differansen i investeringskostnad mellom Midt og NFO være 500 millioner kroner.
Vi viser til departementets rundskriv T-2/09 av 23.06.2009 om ikraftsetting av ny plan- og
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.» (vår understrekning)
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 5-4 fremmer Bane NOR innsigelse til alternativ
NFO-9. Alternativet er i strid med nasjonale jernbaneinteresser.

Med vennlig hilsen
Vibeke Aarnes
konserndirektør
Infrastrukturdivisjonen
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From:
Sent:
To:
Subject:

OLE HENRIK THORESEN <ole.h.thoresen@gmail.com>
2. januar 2020 17:01
Postmottak Bane NOR SF
Strekningen Borg Bryggerier-Klavestad

Jeg leser at Glengsgt. 1 ikke er Sefrakregistrert, men har fått karakteristikken « Svært verneverdig».
Slik vi tolker det vil denne kulturhistoriske bygningen kunne stå der den står uansett trasévalg. Det
har nå fremkommet opplysninger om at det har vært skysstasjon fra ca. 1830-1860. Skysskaffer Arne
Olsen fikk borgerbrev som hotellverten og skysskaffer formelt i 1840, mot å kunne huse fire
losjerende og stille med tre friske hester til enhver tid. Huset finnes inntegnet på et kart fra 1837, og
vi antar at det er oppført ca. 1830. Glomma var ferdselsveien for 200 år siden, og Glengshølen var et
naturlig landingspunkt siden Sarpsfossen umuliggjorde ferdsel gjennom elvens hovedløp. Først i 1860
kjøper Garvermester Lars Ulsteen Glengsgt. 1. Etter hans tid har det bodd vognmann, skredder,
buntmaker m.m. I denne bygningen som har ytterpanel, gerikter og vinduer fra før 1840. Innvendig
er det originale gulv, dører og belastning samt rappende tømmervegger malt med limfarge og en
meget eksklusiv fransk håndtrykket tapet som er den eneste kjente av sitt slag i Norge i følge
Riksantikvaren. Her står også fire praktfulle norske jernovner fra sent 1700-tall og tidlig 1800-tall,
samt grue for matlaging og bakerovn i kjelleren. Dette er nok byens eldste og desidert best bevarte
bygning. Vi håper den kan bevares for ettertiden. Mvh. Ole H. Thoresen, Glengsgt. 1. 1707 Sarpsborg
Sendt fra min iPad

C2
From:
Sent:
To:
Subject:

Jan O Engsmyr <jan.engsmyr@fibernett.net>
14. januar 2020 20:55
Postmottak Bane NOR SF
Kommunedelplan Borg bryggerier - Klavestad saksnummer 201601268.

Det skal nok ganske mye til for å endre Jernbaneverket / BaneNor.s standpunkt som de har hatt siden
1980/90 tallet om lokalisering av ny stasjon i Sarpsborg, men det er lov å håpe.
Med en lokalisering i området Tunejordet , Alvim og Melløs og en bro løsning over Glomma øst for
Sannesund bro vil være fremtidsrettet når en dobbelt sporet tog linje en gang i fremtiden tvinger seg
fram.
For min del har dette vært en viktig sak siden midt på 1990 tallet og frem til i dag, noe jeg gav uttrykk
for i min høring til trasé valg til BaneNor 2016.
Med lokalisering av ny jernbane stasjon i Sarpsborg er jeg ganske sikker på vil være en riktig løsning
for Sarpsborg kommune , BaneNor , veimyndighetene , Borregaard , gods og person trafikk til
Gøteborg - København og Europa forøvrig.
Jeg begrunnet dette i mitt høring svar 2016 og gjentar kort noen argumenter,for Sarpsborg
kommune og veimyndighetene vil riving av jernbane broen over Sarpefossen gjøre det enklere å
planlegge ny veibro over Sarpefossen.
Borregaard vil med et sidespor til sitt område få en enklere og ikke minst en mer miljøvennlig tilgang
markedet i Europa ved at flere produkter flyttes fra vei til bane.
Person og godstrafikk med tog Norge - Europa vil bli raskere og mere miljøvennlig enn dagens
mulighet hvor det i hovedsak benyttes tunge kjøretøyer , person biler og fly.
Ved en ny bro over Glomma vil det også gis mulighet i området Borge/Skjeberg til fremtidig
godsterminal med kort avstand til E 6.
Det vil også gis mulighet for et sidespor og ny veiforbindelse til Øra og Fredrikstad sentrum med
direkte kontakt til dobbelt sporet og E 6.
Med dette som bakgrunn er mitt innspill til høringen følgende:
1.
Det planlegges og bygges jernbane spor ( enkelt ? ) fra Råde i hovedsak langs E 6 til Sarpsborg over
Solli og videre til ny stasjon i Sarpsborg .
Dagens spor fra Fredrikstad knyttes til ny stasjon i Sarpsborg .
Alternativ .
2.
Fremtidig dobbelt spor fra Fredrikstad knyttes til ny stasjon i Sarpsborg .

Med hilsen
Jan O Engsmyr
Sportsveien 9
1719 Greåker
Mobil tel.+4790551025

C3
From:
Sent:
To:
Subject:

Eilif Skaar <eili-ska@online.no>
11. desember 2019 11:52
Postmottak Bane NOR SF
Østfoldbanen

Hei! Jeg mener det må utredes skikkelig om "Rett linje". Da unngår man å rasere både
Sarpsborg og Fredrikstad i forbindelse med utbyggingen. De eksisterende jernbanespor
kan brukes til tilførsel til sentral stasjon på f. eks. Rolvsøy, og her opparbeide en
parkeringsplass for pendlere. Mvh Eilif Skaar, Kongleveien 16, 1664 Rolvsøy
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From:
Sent:
To:
Subject:

morten graarud <mogr@live.no>
11. desember 2019 18:21
Postmottak Bane NOR SF
Innspill til bygging av dobbeltspor Råde-Sarpsborg.

Skulle ønske at banenor vurderte rett linje fra Råde til Rolvsøy på nytt. Kan ikke forstå at
lokale politikere kan overprøve nasjonale interesser. Kan ikke forstå at det er flere enn et
argument for at toget skal gå innom Fredrikstad. Det er vel at toget i dag kommer nærmere
sentrum pr. dags dato. Her kommer et antall gode argumenter for å velge rett linje.
1. Dette kommer til å påvirke mange familier i Fredrikstad og Sarpsborg som må flytte
fra sine familie hjem. Det kommer også til å skape mere støy for mange familier, noe
jeg kommer tilbake til i senere argumenter.
2. Dette kommer til å koste mere enn nødvendig. Vi kan få mere for pengene ved rett
linje.
3. Av miljø hensyn vil rett linje gi mulighet for å konkurrere med flyet på korte
strekninger som f.eks til Gøteborg, Malmø og København. København på 3-3,5timer i
framtiden være mulig. Når vi vet at forurensing må ned, og at regeringen sliter med å
nå målene på utslipp av co2. Her er det mye å spare på å få passasjer over på bane i
stedet for fly.
4. 20 - 30 år frem i tid har Fredrikstad og Sarpsborg vokst sammen, og da vil det vel
være unødvendig med to stasjoner i samme by.
5. Hva med godstrafikk. Vi ønsker vel å få mest mulig gods over på jernbane. 2000
lastebiler over Svinesund hver dag. Dersom vi klarer å få 50% over på bane i løpet av
10 - 20 år vil det føre til at det skal kjøre tog gjennom sentrum med påfølgende støy
for mange familier hele døgnet.
6. Hva med alle togene som ikke skal til utlandet kan jo etter et stopp på Rolvsøy svinge
av og inn på dagens spor å gå via Fredrikstad. Dette gir jo muligheter for å bruke
dagens eksisterende spor med stopp på Lisleby, Fredrikstad/Grønnli og Seut. Dette vil
gjøre at færre mennesker trenger å forflytte seg inn til sentrum for å komme på
toget. Et godt miljø tiltak for Fredrikstad, og dagens trafikk problemer. En kan jo
drømme om at alle kommer til å sykle eller bruke buss. Toget går videre tilbake til
Råde og kobler seg på dobbelt sporet. Sarpsborg ønsker jo ikke dobbelt spor, så de
klar sikkert å koble seg på dagens buss tilbud.
7. Hva med lokal tog fra Rolvsøy - Skjeberg med utvidelse til sykehuset Østfold.
Takker for muligheten for å komme med innspill. Har aldri tidligere engasjert meg i
samfunnsdebatten, men dette følte jeg bare at jeg måtte gjøre for en gangs skyld. Jeg
er en gammel mann og dersom jeg ikke trenger trenger tog gjennom Fredrikstad (
bor ikke selv langs linjen, og kommer ikke til å bli påvirket av oven nevnte
argumenter ) tror jeg heller ikke dagens ungdom trenger. Er overrasket over at det
ikke er flere lokale partier som tenker som meg. ( miljøpartiet de grønne og rødt. )
Mvh. Morten Graarud.

C5

Dobbelspor i framtiden:
Råde – Klavestad (Sarpsborg)
Hvorfor skal det være så vanskelig. Tydeligvis vil man ikke høre på almuen. Frem skal jernbanen,
og ødelegge mest mulig for flest mulig mennesker og natur. Nei ta til fornuft. Det er bare en ting
som er best for alle. TUNNEL. Stor og laaang tunnel.
Begynn lengst oppe mot Råde grensa, så lang som mulig. Dykk det doble jernbanesporet inn/ned i
fjellet. Sydover under Gluppefjellet. La det gå i en stor bue, inn under Grønnli. Under fjellet bør det
være en dobbelt pens, for vedlikehold eller problemer. Fra fjellet, bygg to store rør, neddykket.
Dette vil skape trykk også over rørene, i de løse massene som er her. Ved åpen løsning, som
foreslått, kan virke som en båt og oppdriften vil bli stor. Frys leira og støp ferdig. Rørene er her
bundet sammen med senter perrong. Rulletrapp, vanlig trapp og heis i begge ender. Mulig med en
kiosk inkludert. Med taxi, buss-stasjon over. La sporet gå videre nordover, under Bratthammeren,
og videre nordover. Mitt på Kjærfjellet, kan det gå ut ett sidespor, inn på nåværende spor, for gods
til Valle-terminalen. Dobbeltsporet kommer ut omtrent ved Omberg nord. Langs Lisleby/Hauge går
toget i betongtunnel i bakken, med mulig sykkel/gangsti på toppen ( eller kjørbar vei om
nødvendig). Tenk den støy som blir spart for alle naboer ol.
Sporet kommer ut nord for Omberg, Her er det igjen dobbel pens, så godstrafikk kan gå.. Så over
broene, over elven Visterflo. Bruker her dagens bro og bygger en til ved siden av den gamle.
Sporet videre legges langs dagens trase, ett stykke nordover, før det igjen går ned/inn i fjellet. Går
så i en stor bue, og kommer inn Øst/vest retning, under Torvet i Sarpsborg. Her er torvet,
drosjetråkka og buss-terminalen rett over. Sporet går så videre under Tarris, under Glomma. Deler
seg så med enkeltspor mot indre som før. Hovedsporene går videre og kommer opp mellom
Borgenhaugen og Klavestad. Her er det en dobbel pens, slik atgodstog/ tømmertog kan gå inn på
eksisterende spor, til dagens Sarpsborg stasjon ( pga borregaard).
Svær få hus og fabrikker, blir berørt. Sporenes trasse er lett å legge inne i fjellene. Den store Steinspiseren ( tunnel- bore- maskin) gjør jobben lett og er nøyaktig. Omtrent på centimeteren. Ingen
forstyrrende spregninger med påfølgende skader på hus.
Ikke klag på dårlig grunnforhold. Der det der er leire/Kvikkleire, Er det bare å fryse leiren, bygge
tunnelen og så tine opp etterpå. Slik de gjorde for garasjen under regjeringsbygget, tunnelen under
Oslo og Oslofjortunnelen. Her er det bare viljen til å endre oppfatning, og gjøre det beste.
Vedlikeholdet av sporene blir også mindre i en tunnel.
Tenk på spart hus-riving.
Tenk natur, miljø, støy fra togene
Vi har råd. Alle store byer, har jernbanen/metro under byen, i tunneler. Vi lager tunneler over alt
ellers i Norge, så hvorfor ikke her hos oss. Se selv i Holmestrand, med stasjon inne i fjellet, som
alle skryter av. Også jernbaneselskapet skryter av stasjonen.
Det er lov å tenke for framtiden.
MVH
Svein Jensen
Snørn 13
1657 Torp
Mob.: 90636930
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Vedlagt e innlegg ut arbeidet av :
Tor Langvik-Hansen.
Tidligere erfaringer.
Ut dannet NTNU (NTH) 1960.
1962-1968
Anl eggsleder Rana Anleggene , 40m høy Fyllingsdam og 3,5km 6Sm2 t unnel, diverse
sj akt er.
1968 -1971
Anleggsleder Sira Kvina. 100 m høy fyllingsdam, 40 høy m buedam, mm.
1971 - 2002
Ansatt Høgskolen i Østfold. Fag anleggst eknikk, veg og j ernbanebygging.
1972 t il 1989 Permisjon t re perioder, arbeid for NORAD, Kenya, Bot swana, Tanzania, i alt 9 år.
Har sammen med mine st udent er gj ennomført en prosjekt oppgave for
gjennomføring av nytt dobbelt spor gjennom Sarpsborg, Prosj ektet et gennomfr t i
1994 i nær kont akt med Jernbaneverket .
Aage Langeland.
St atsst ipendiat i by og regionplanlegging.
Tidligere Plan og ut byggingssj ef i Øst fold.

Jernbanedirektoratet og Bane Nor' s siste innspill, forsøker feilakt ig a plassere Intercity i
Rett Linje som den dyreste løsning.
Aage Langeland og j eg har med forundring lest gj ennom Jernbanedirektorat et s brev t il Samferdselsminist eren, et
brev basert på BANE NORs oppdat erte grunnlag for mulighet sst udie Østfoldsbanen Denne behandlingen gj elder
primært st rekningen fra Haug t il området ved nedlagte Skj eberg st asj on.
Det som umiddelbart slår oss, er at dett e brevet med denne nye oppdat eringen, helt og holdent ser bort fra
result at et av kommunevalget høst en 2019, hvor et enst emmig bystyre avvist e BANE NORS hørings forslag t il t rase
fra Rolvsøy t il Bryggeriet . Enest e grunn ti l a godta høring fra Bryggeriet t il Klavest ad var av hensyn t il behandling av
ny vegbru ovenfor Sarpsfossen.
Det vit ner om en arrogant holdning t il et lovlig valgt bystyres meninger.
BANE NOR anbefa ling går bare videre med et opplegg som vil føre t il rasering boliger, rasering av kult urminner, og
en anleggsperiode i byen, med de forstyrrelser og plager det vil medføre. Ingen fravik fra dett e som byst yret
reagert e på da det avvist e h ringen.
Og så t il oppdateringen-

Vi skal her i kort het set te opp en sammenlignin g av kostna dene. Vi velger her a se pa to av de valgte alt ernativ er
BANE NOR har behandlet
1. BANE NORS oppdat ering av nåværende forslag og også en vurdering av rett linj e.
2. Vår vurdering av BANE NORS oppdat ering, og vårt forslag t il gjennomføring.
BANE NOR har satt opp følgende kost nadsoversikt .
Først i kort het Økonomisk oversikt if lg. Jernbanedirekt orat et s bre.
Ut byggingskost nader
Nytt dobbelt spo r Haug- Halden
Oppgradering ekst . bane

Gj ennom byene
63 milliarder
63 milliarder

Via Rolvsøy
47 milliarder
17
64 milliarder

1. Bane Nors oppdatering
Kost nader Sam mendrag av est imert e prosj ekt kost nader for de ulike ut byggingskonsept ene er gj engitt i
t abellen under. Det er ikke inkludert kost nader på eksist erende bane for alternativ 1_2019, da det er
forut satt at denne erst att es med nytt dobbelt spor. For 2B_2019 vil deler av eksist erende bane bli
oppgradert i t illegg t il etablering av dobbelt spor Haug-Halden.
Oppsummering
Gj ennom byene Sum Rett linj e
Tilnærmet Rett linj e
NOK milliarder
Sum
Vårt kost nadsanslag
NOK milliarder Se nedenfor
Nytt dobbelt spor,
Basis prosj ekt kost nad eksl.
so 378
38 444
26 700
grunnerverv
Grunnerverv
2 821
1 041
600
Forvent et t illegg
9 764
7 897
5 000
Forvent et prosj ekt kost nad nytt spor
62 96 3
47382
32 300
Oppgradering eksist erende bane
Basis prosjekt kost nad
eks.grunnerverv
Grunnerverv
Forvent et prosjekt kost nad dagens
spor
Forvent et prosjekt kost nad eks.
MVA

13 033

62 963

3 000

1 029
16 874

700
3 700

64 963

36 000

m er
vesent lig
mer
fornuft ig
en
kost nads

1. Talllene i t abbellen for Bane Nors vurderinger for sin planlagt e t rase gj ennom byene viser et
kost nadsoverslag som er vesent lig mer fornuft ig en kost nadsoverslag fra 2011. Vi sammenligner videre med
BANE NORS anslag på ca. 44 milliarder fra Råde t il Skj eberg.
2.

Når det derimot gj elder BANE NORS kost nadsvurdering av den ret te linj e med Hovedst asj on Ro lvsøy, har vi
st erke mot forest illinger.
Som vist på vedlagt e kart har vi t egnet inn en t rase som går på raet langs E 6 fra Råde t il Solli, hvor den
svinger inn i fj ellet , kommer ut på Ro lvsøy, krysser Glomma i bru, m uligens 2800 m, og videre t il Skj eberg,
delvis i t unnel og delvis i åpent lende. Avst anden fra Råde t il Skj eberg er ca. 24 km, i mot set ning t il $-linj en,
som er 45 km. BANE NOR har regnet med seilingshøyde 34 m. Vi mener med de frakt ebåt er som har
sert ifikat for a ga opp Glomma, skal seilingshøyde 20 m være t ilst rekkelig, noe som forkort er brolengden
vesent lig.
BANE NOR har valgt a ga rett over M issingmyr, noe som kan by på dårligere grunn enn det vi har valgt.
BANE NOR innrømmer i sin såkalte oppdat ering, at ingen grunnboring for rett linj e er foret att .
Når det gj elder fj ellkvalit et en foreligger ingen grundig vurdering.
Prisen t il BANE NOR ut en grundige forundersøkelser, blir for st rekningen Haug - Rade og Sarpsborg - Halden,
på over 38 milliarder. Med t rekk 6 milliarder, for a fa vår st rekning Rade - Skjeberg, blir kost naden for BANE
NOR 32 milliarder. Dvs. en km pris for den rett e linj en på
1,34 milliarder. Til sammenligning er deres egen pris for nyt t dobbelt spor gj ennom byene
På 45 milliarder for en st rekning på 45 km som gir 1,0 m illiarder pr. Km.
Dett e henger ikke på greip, med alle de problemer en har mått et regne med.

3. Vårt kost nadsanslagfor t ilnærmet rett linje.
Vi t illat e oss derfor a kom me med en egen kost nadsvurdering. Holder oss t il Rade - Skjeberg. Vi har benytt et
oss av erfaringspriser hent et fra BANE NORS t idligere arbeider, med nødvendig indeksregulering.
Tunnellengde anslått t ot alt
Fj ellskj æringer
God grunn (Raet )
Usikker grunn
Bru
Anslag
Stasj on inkl. st asj o n kom binert
Sum basis kostnader

12 km a
kr 600 millioner pr km
((
3 km a
kr 600
((
8 km
kr 600
((
4 km
kr 1000
1400 m
kr. 1000 milli f m
eksist erende bane
anslått

=
=
=
=
=
=

7,2 milliarder kr
1,8 «
4,8 «
4,0 «
1,4 ((
1,5 «.

= 20,7 milliarder kr

Summen overført t il tabell over med t illegg Hauge Råde og Skjeb erg - Halden 6 milliarder kr.
Dett e gir en brutt o differanse på ca. 15 milliarder i forhold t il BANE NORS anslag for rett linje
Og en kostnadsforskjell pa S- linja mot vår tilnærmede rett e linje pa 63-32 er
31 milliarder kr.
Og vi ser ikke bort fra at kost nadsforskjellen blir vesent lig større.

4. Så kommer oppgradering av eksist erende bane, som vi er helt enig må gj ennomføres, dersom den rett e linj e
blir valgt .
M en 13 milliarder, for a sikre seg at gods fra Borregaard kan kj øre inn på dobbelt sporet , og gods t il
t erminalen likeså, det må være en direkte feilvurdering. Disse godstogene benyt t er j o dagens bane i dag.
Oppgradering av den eksist erende bane t renger sannsynligvis ny skinnegang, med noe forst erkning av
underbygningen, nye st rømledninger, signalsystem t ilsvarende dobbelt sporet , opprust ing av så vel
nåværende Fredrikst ad som Sarpsborg st asj on, henst illingsanlegg på for eksempel Klavest ad.
At dett e skal komme på over 16 milliarder t ot alt er for oss f ullst endig uforst åelig.
Vi ant yder 3 milliarder, som bør holde lenge.
Vi foreslår nå for Jernba nedirekt orat et a kont akt e erfarne ent reprenører for a fa et realist isk
kost nadsoverslag, iallfa ll for akt uelle masseforflyt ningsarbeider, og t unnelarbeider.

Til slutt . Et forslag t il arbeidets gang. Vi forutsett er en t ilnærmet rett linje( rett linje med dobbeltstasjon
ved Rolvsøy, og oppgradering av eksisterende linje. St rekning Råde t il Skjeberg. ca 24 km.
1. Dobbelt spo ret bygges videre fra Hauge t il Råde. (Fra Sarpsborg t il Halden ikke medregnet i denne
beregningen.) Ny Råde st asj on bygges. Si to år 2022 M ens dett e foregår gj øres grundige undersøkelser
av grunnforhold, fj ellkvalit et er, og andre forhold. Vår skisserte t rase legges inn sammen med BANE NORS
forslag t il rett linj e. M ens dett e forgår, går t rafi kken som normalt på dagens bane. 2022 går.
2. Det alj prosj ekt ering av den rett e linj e gj ennomf øres. Si t o år. No rmal t rafikk foregår. 2024
3. Anbudsinnhent ing og konrakt slut ninger gj ennomføres. Si ett år. 2025
4. Anleggsarbeidene st art er. Tar 5 t il 6 år.Dobbelt spo r fe rdig t il Skj eberg 2030-2031
5. Når dobbelt sporet er fe rdig kobles t il allerede ferdig st rekning Rade -Moss, Skj eberg Halden. Nå kan
oppgradering av eksist erende linj e st art e. Regner ett t il t o år. I denne t iden vil int ercityt rafi kk gå fra
Rolvsøy. Fo r Bo rregaard og Terminalen, evt . Øra, må godst rafi kken t ilpasses arbeidet s gang.
6. Når oppgraderingen er ferdig kan en om en ønsker, legge int ecity t rafikken t ilbake t il den nå rikt ignok
ensporede, men f ullt brukbare oppgradert e bane. Her er det lange krysningsspor på Sannesund, ,
Lisleby, og Fredrikst ad, slik at et dat astyrt t rafi kksyst em kan greie krysninger og ha ankomst og
avgangst ider fi nt under kont roll. «Takk, begge deler » har vi kalt det . Fire t og fra Fredrikst ad og t o fra
Sarpsborg går heilt fi nt . M ulig et henset ningsanlegg kan plasseres på Klavest ad.
7. Men primært har vi i Aksj on Rett Linj e hele t iden ment at Rolvsøy stasj on er som hovedst asj on for både
Sarpsborg , Fredrikst ad, og øvrige Øst fold, med t ilf ørselssyst emer, blant annet med den oppgradert e
linj e, som bybane.
8. Vi har i dett e innlegget ikke berørt den selvfølgelige mulighet en som ligger i kortene. Nemlig at en med
vårt forslag legger grunnen for en videreføring av dett e dobblt sporet mot vår nabo Sverige, og videre ut
mot Europa.
9. Konklusjon
Vi vager a pasta at dersom vårt kost nadsanslag er riktig i forhold t il BANE NORS vurdering, har vi over
30 milliarder t ilgjengelig for videreføring av dobbeltsporet mot Europa.
Det vil være en alvorlig unlatelses synd a la ve re a underske grundig denne vår t ilnærmede rett e
t race.
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E- CO Energi AS
Post boks 1050 Sentrum
0 104 Oslo
halvor.halvorsen@e-co .no
Telefon : 24 116511
Mob il:
97505051
Org . nr : NO 976 894 677 MVA

post mot t a k@baneno r .no

www .e-co.no

Att .: Kom m unedelplan Sarpsborg

Dato : 30.0 1.2020

Vår ref . : Vassdrag og m ilj /H KH/ -0

Side 1 av 5

Høring . Ny j e rnba ne m ellom Borg brygge rie r og
Klavest ad og veg ove r Sa rpsfossen. He nsy net t il d rift av
Sa rp kraftverk og kraft ut bygging i Sa rpsf osse n
E-CO Energ i AS (E-CO) pa vegne av Hafslund Produksj on Holding AS, som best år av Hafslund
Produksj on AS og Sarp kraft st asj on AS, viser t il at Sarpsborg byst y re fatt et vedt ak om å
legge ut komm unedelplan for ny j ernbane for st rekningen over Sarpsfossen på høring med
frist 14 . februar 2020. E-CO er produksj onsselskapet i Hafslund E-CO-konsernet , og ivaret ar
den operasj onelle drift en av selskapenes kraft anlegg .
E-CO har bidrat t med omfatt ende dokument asj on t il Bane Nor, Sarpsborg komm une og NVE
om bl. a f lom risiko og håndt ering av f lom mer, dagens kraft produksj onsanlegg, hensynet t il
drift og vedlikehold av eksist erende anlegg og planer for framt idig ut bygging av
vannkraft ressursene i fossen.
Vi v iser t il rapport ens Delut redning nat urressurser kapitt el 7 om omt ale av Sarp 2 kraft verk.
E-CO er t ilfreds med at det t e er kom met med som beslut ningsrelevant t ema . De alt ernat ivene
som Sarpsborg kommune har fat t et vedt ak om høring er :
1. Midt - 7
2. Midt - 10
3 . NF0 - 9
Alt ernat iver med omlegging av rv.11 1 legges ikke ut på høring . I saksunderlaget kommer det
fram at Midt -7 er rangert som best og anbefales, mens NFO-9 er dårligst . Både Sarpsborg
kom mune og Østfold fy lkeskomm une kan aksept ere NFO-9, mens Bane Nor vil vurdere
innsigelse mot det .
E-CO har følgende innspill t il foreliggende planer og ut redninger :
1 . E- CO a nbefa le r a lt e r na t iv NFO- 9
Vi v iser t il ut redningens kapitt el 7 .2 om alternat ivenes påvirkning på Sarp 2.

E-CO Ene rgi AS

Altern ativ NFO-9 er illust rert på side 65 i Delut redning Nat urressurser (mars 20 19) Figur 6-20
og på Plankart side 5 (desember 20 19) . Alternat ivet er t ilfredsst illende for dagens drift og
vedlikehold og krav t il arbeidsoperasj oner. Med god planlegging og t ilrett elegging av
veganlegg for øvrig, t ror vi på nåværende t idspunkt at det kan være anleggst eknisk mulig å
innpasse et Sarp 2 kraft verk t il dett e alt ernat ivet . Fundament er i elva plasseres her på et
bredere elveavsnitt (enn andre alternat iver), noe som t rolig er bedre for
vannføringskapasit eten, oppst uvning og falltap.
Alt ernativ Midt -7 vil komme i noe konf likt med dagens drift og vedlikehold og krav t il
arbeidsoperasj oner . Alternativ Midt - 10 har t ilfredsst illende avst and t il dagens drift og
vedlikehold og krav t il arbeidsoperasj oner. I midlert id sett er begge disse alternati vene absolutt
hindring på utv ikling av Sarp 2 om omt alt i kapitt el 7.
E- CO a nbefa le r alt e rnati v NFO- 9 og a nmode r om at det sett es krav i
kom m unede lpla ne n ge ne re lt om at a nlegget skal pla nlegges og bygges slik at et
Sa rp 2 kraft ve rk ka n bygges i f ra mt ide n.

I pla nbest e m me lse nes § 3 - 1 foreslå s følge nde presise ring
b) Kom m unede lpla ne n ska l reg ule re a rea le r t il næ ringsformå l ( va nnkraft a nlegg som
i dag)

Det fore slås også følge nde t illegg t il § 3- 3 He nsyn t il v ide re pla nle gg ing i
pla nbest e m me lse ne for a inklude re a lt ernat iv NF0 -9 i v ide re pla nle gging :
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c) Alterna ti v NFO- 9
a. Det ska l væ re dia log m ellom Ban e N OR, Østfold fylkeskom m une og
Sa rpsborg komm une om is tandse tt ing a v St. Ola vs vold som e t
kom p enseren de tiltak for ri ving a v Ta rris -bygget.
b. Konsek vensene for kulturm innene ska l m inim eres i
reg uleringsp lanarbeide t og fly tt ing a v ba ne vokt erboligen og berørt e
ver ne verdige bygninger skal utredes.
Det fo reslå s v ide re konkret at det i pla nbest em me lse nes ka p 5 Best e m me lse t il
he nsy nsso ne (j f . g 5 - 1 mv ) fo rm ule res inn fø lge nde me rkede set ning :
a) I nne nfo r bandleggingsson en ska l det ikke sett es i ga ng

vega nlegg. Denne

bestem m e/sen skal ikke være til hinder for a t det kan søkes om og i verksettes
konsesj onsbehandling a v utvidelse a v kra ft verk ene i Sarpsfossen etter
vassdragslovgivning en.

2 . Beg re nsinge r for drift og ved like hold av kraft ve rke ne ka n ikke a kse pt e res i
a nle ggsfase n
Henv isning t il hensynssone på plankart 5 11-8 . Planomra det vil båndlegges i anleggsfasen og
set t e begrensinger på drift og vedlikehold av kraft verkene i drift sfasen. Gj elder særlig
alt ernati ven e Midt - 7 og Midt - 10. Problemen e er knyt t et t il arbeidsoperasj oner og t ilkomst med
kraner og t ransport kj øret øy . Problemene er omt alt i kap 6 .8.2 i Delut redning nat urressurser
(mars 20 19) .
E-CO ma ha m ulighet fo r t il komst med la st e bile r og mo bilkra ne r omt a lt i t a be ll 6- 1 i
ut red ninge n også unde r anleggsfase n ( som t ro lig v il pågå ove r f le re a r) .
E-CO foresla r de rfor at det innføres følge nde i pla nbest e mme lse ne ka p. 1.2
Ret ningsli nj e r t il Kom m unede lpla ne n:
Kra ftverksdrift
Planlegging a v tiltak et og Fasepla nene for a nleggsgj ennom føring skal legges opp
slik a t det er m ulig I gj ennom føre drift og vedlik ehold a v va nnkra ft verkene i
Sarpsfossen i anleggsp erioden. Til tak for a unnga ulemp er for kraft verksdrift en mad
in ngd i m ilj e opp folg in gspla nen.

3 . Plassering av brufunda me nt e r og st røm n ingsa na lyse
Det v ises t il kapittel 9 .1. Oppfølgende undersøkelser : ut forming og plassering av
bruf undament er. E-CO har v urdert st rømningsanalysen og kommet t il følgende vurdering :
E-CO har ikke spisskom petanse på st rømningshydraulikk, men har kom met t il følgende
vurdering basert på vår innsikt : Rapport en gir en grundig analyse av st rømningsforholdene og
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a

v i ser ingen grunn til t vile på result at er og beregninger som er gj ort . Modellen har im idlert id
sine begrensninger, og virvler og t urbulent e forhold rundt brukar/ pilarer simuleres
sannsynligv is dårlig. Vi har derfor ikke noe godt grunnlag for si hvordan brukarene slår ut

a

på st rømningsforhold ved kraft verkinnt akene i virkelighet en.
Simuleringen viser at det ikke blir noe vesent lig energit ap for kraft verkinnt akene for de ulike
brualternat ivene oppst røms kraft verkene ved normal v annføring. Fakt isk blir det heller større
t ilgj engelig energihøyde ved st ørre flom mer. Modellen er imidlert id kalibrert på 1995flom men, så vi anbefaler at det blir gj ort målinger også på normal vannføring så modellen kan
valideres/ kalibreres for normale forhold .
For kraft verkene virker det hen sikt smessig

avelge brupilarer lengst vekk fra innt akene for å

redusere usikkerhet rundt rot erende st rømning inn mot innt ak og t urbinene. Videre ant ar vi at
spunt kassene i byggefasen v il påvirke st rømningsforholdene en del, og det bør vurderes

a

a

endre på formen eller snu spunt kassene for minimere obst ruert areal. Også utforming på
brupilarer bør være slik at det ikke legger seg mye rekved på dem m ht . oppst uv ing
oppst røms. Brupilarer er plassert best f or kraftverksdrift en i alternat iv NFO-9 .
Det bør videre vurderes om erosj onsforholdene endrer seg ved brubygging. E-CO kan ikke se
at det er gj ort en slik vurdering .
Dersom det viser seg at t iltaket gir lavere kraft produksj on, vil E-CO kre ve erst at ning for t apt
kraft produksj on.
4 . Anbefaling om ytt e rlige re oppfølge nde unde rsøke lse r: Flomv urde ring
E-CO har ut ført modellforsøk av Sarpsfossen. Det er ikke dam konst ruksj onen som er
flaskehals for avlede f lomvannføringen i Sarpsfossen, men en nat urlig t erskel oppst røms
dammen. Dammen bidrar således ikke t il oppst uv ning av vann eller redusert f lomav ledning .

a

Nye bruf undamenter vil endre dagens st rømningsmønst er og t rolig st uve opp mer vann i en
flomsit uasj on, og endre isgangen i elven. Det er ikke ut ført analyser for en f lomvannføring
over 200-årsf lom . Det bør st illes krav t il at bruene skal dimensj oneres for 1000-års f lom
(TEK- 17 sikkerh etsklasse F3) for

avaere på sikre siden.

I ngen av alternat ivene sikrer m uligheten for økt flomavledning i Sarpsfossen med et
kom binert kraft verk med omløpst unnel. I E-COs skissepro sj ekt f or Sarp 2 er
f lomav ledningsanlegget/ - innt aket lagt nær ny bane/ veg-anlegg . En realisering av alle de t re
alt ernat ivene legger framt idige begrensinger på m ulighet er for flomav ledning med
t unnelløsninger .
Vi anbefaler at Bane Nor og Sarpsborg kommune utfordrer NVE på å beskrive flomrisiko i
om rådet i lys av anbefalingene ett er f lommen i 1995, j f . Delrapport nat urressurser side 60.
Konkret bør t ilt akshaver ha innsikt i hvordan en 1000-r sfl om v il kunne påv irke de nye bane
og veg-anleggene og f lomoppst uv ning oppst røms nye bruf undament er . NVE har god innsikt i
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klimaendringenes konsekvens for f lom risiko i framt ida. Sarpsborg kommune og NVE bør ha
kunnskap om hvilke alternat ive flomav ledningsm ulighet er som kan t enkes dersom ny
bane/ veg-løsning hindrer en framt idig flomavledning med kom binert kraft verk og
omløpst unnel som skissert i prosj ekt et Sarp 2. Et alternat iv som kan t enkes er ke

a

a

flomavledningskapasit et en ved legge ned og fj erne eksist erende veg- og j ernbanebruer med
bruf undament er over og oppst røms Sarpsfossen.
E-CO mener at delut redning nat urressurser om t emaet Flom (se side 60) er lit e
fy llest gj ørende for t emaet f lom og f lomav ledningskapasit et .
5. Ta p for kraft prod uksj o n i d rift s- og a nleggsfase n må e rst att es
Det vises t il omt alen i Delut redning nat urressurser kapitt el 1. 7 .2 Kraft produksj on og 6 . 13 .6 .
På side 87 st år det : «Ved flom i anleggsfasen kan det bli en økning i kraftproduksj on-en
sammenlignet m ed dagens situasj on grunnet økning i fallhøyden som komm er av
oppstuving.» .
Vi kan ikke forst å at fallhøyden øker når man får en økt oppst uvning av vann oppstrøms
kraft verksinnt akene som følge av spunt kasser/ bruf undament er . Sarp kraft verk vil derimot
t rolig få en lavere fallhøyde som følge av spunt kassene. Anleggsarbeider i elva like oppst røms
våre kraft verk og nær våre kraftverk med t ilhørende de nett anlegg v il t rolig føre t il perioder
med begrensinger for kraft produksj onen. Event uelle endringer i isgang, erosj onsforhold og
sedimentt ransport kan virke negat ivt inn på drift og vedlikehold av kraft verkene.
Ekst ra drift skost nader og et event uelt produksj onst ap i anleggs- og drift sfasen vil mått e
erst att es av ut bygger .

Med vennlig hilsen
E-CO Energi AS
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Gaut e Skj elsvik
Leder for vassdrag og m ilj ø

Kopi:
Sarpsborg kommune
NVE
Sarpsfoss Lt d.
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Bane NOR
Postboks 4350
2308 Hamar
postmottak@banenor.no

Høringsuttalelse til kommunedelplan Borg bryggerier - Klavestad saksnummer
201601268
Jeg har noen merknader til kommunedelplanen:
1. Videreføring fra Borg bryggerier
Grunnet strenge krav til linjeføring for dobbeltspor er det sentralt å legge til rette for videreføring av
dobbeltsporet og aktuelle avgreninger til nye parseller utenfor planområdet. Kommunedelplanen
Borg bryggerier - Klavestad har som kjent ikke noen videreføring mot Fredrikstad eller Råde ved Borg
bryggerier, grunnet vedtak i Sarpsborg kommunestyre, og dobbeltspor bygd etter denne planen vil
da ende i dagens enkeltspor på Borg bryggerier.
Det som er spesielt ved akkurat denne planen, er at enden på dobbeltsporet vil peke rett mot et
større boligområde. Samtidig er det en forutsetning for kommunedelplanen, at det skal bygges
dobbeltspor videre fra Borg bryggerier. Dette ser man blant annet av den omfattende stasjonen, med
tilhørende inngrep. En videreføring av dobbeltsporet vil uansett valg av alternativ videre berøre et
stort antall hus, og uten regulert korridor videre, blir det stor usikkerhet for beboerne.
Usikkerheten vil bli spesielt stor dersom dobbeltsporet bygges frem til endepunktet for
kommunedelplanen.
Jeg ber derfor om at dobbeltsporet ikke bygges før regulert plan for videreføring foreligger. Dersom
dobbeltsporet ikke bygges gjennom byen bør stasjonen nedskaleres til å passe med et enkeltspor.
2. Bruk av tunnelboremaskin vestover fra Borg bryggerier
Grunnet store dyp med løsmasser i Sarpsborg kan det være mulig å bygge dobbeltsporet videre med
tunnelboremaskin (TBM). Tunnelboremaskin for løsmasser er tidligere ikke brukt på jernbaner i
Norge, men man har gode erfaringer med dette internasjonalt. Grunnundersøkelsene i Nasjonal
database for grunnundersøkelser (NADAG) antyder at det er et sammenhengende løsmasseområde
fra Borg bryggerier både mot Yven og Grålum. En videreføring av dobbeltsporet kan trolig føres flere
kilometer i tunnel under bebyggelse og infrastruktur i dagen. En videreføring med TBM vil trolig
måtte starte innenfor planområdet ved Borg bryggerier.
Jeg ber derfor om at det utredes mulighet for bruk av TBM ved en videreføring av dobbeltsporet fra
Borge bryggerier og evt. hvilke tilpasninger som må gjøres innen planområdet for å forberede dette.
3. Antall spor over Glomma og på stasjonen

Det planlegges med 3 spor på ny jernbanebru over Sarpsfossen. Man kan stille spørsmål om det er
behov for så mange spor, da det ikke ser ut til å bli mange tog i timen på hvert spor. Det tredje sporet
vil kun benyttes for tog til og fra Østre linje, en bane som i dag har ingen regulær trafikk. På de to
andre sporene over fossen vil det heller ikke være mye trafikk, da mye av persontogtrafikken (Indre
IC) skal ha endestasjon i enten Fredrikstad eller Sarpsborg. Det tredje sporet vil heller ikke ha noen
ekstra nytte for tog som skal kommer fra Fredrikstad og skal mot Østre linje, da de fortsatt må krysse
motgående hovedspor. Dersom det etableres et lokaltog på Østre linje, vil det trolig være marked for
å forlenge dette helt til Fredrikstad. Trolig ville det vært bedre med en planfri avgrening på
Hafslundsiden enn 3 spor over Sarpsbrua.
På Sarpsborg stasjon foreslås det 5 spor mot plattform. Spor 5 blir et eget spor for persontog fra
Østre linje, som skal få en separat plattform med oppgang og heis. Som nevnt over, er det svært
usikkert hvor stor trafikk det vil bli på Østre linje, og dermed hvor mye trafikk det vil være på spor
5.Trolig vil det være nok kapasitet på spor 1-4 for vending av evt. persontog til Østre linje. Det må
nevnes at dersom Indre IC vender i Fredrikstad vil det ikke være behov for en egen plattform for
Østre linje, da det blir mer enn nok kapasitet for vending på spor 1-4. Også i det tilfellet at Indre IC
vender i Sarpsborg, vil behovet for spor 5 fjernes ved at evt. persontog fra Østre linje forlenges til
Fredrikstad og vender der.
Jeg ber derfor om at behovet fro tre spor over Glomma og 5 vurderes. Det bør også vurderes planfri
avgrening til Østre linje.
4. Utforming av ny bru over Sarpsfossen
Ved utforming av nye bruer over Glomma ved Sarpsfossen, bør det tas hensyn til byggemåtene til de
gamle bruene. Alle bruer som er bygd over elven har hatt synlige avanserte bæreverk av jern eller
stål hvor bærekonstruksjonen er godt synlig for fotgjengere. Nye bruer må ta hensyn til disse
egenskapene. Gjenbruk av elementer fra den gamle kjedebrua og kombinerte veg og jernbanebrua
fra 1879 bør også vurderes. En mulighet er å bygge den nye brua i to nivåer.
Jeg ber om at utformingen av nye bruer over Glomma tar hensyn til utformingen av de nåværende og
tidligere bruer.
5. Byttemulighet mellom bussene som krysser Sarpsbrua øst for Glomma
Dersom man i dag reiser med buss fra Fredrikstad og Sellebakk langs rv. 22 og skal bytte til en buss
videre langs rv. 22 mot Borgenhaugen og Sandbakken er dette svært vanskelig. Det er overhodet ikke
tilrettelagt for bytte av buss øst for Glomma. En byttemulighet på østsiden av Glomma som knytter
sammen hovedbusslinje 2, 12, 14 og 15 og de øvrige busslinjene som passerer Sarpsbrua er noe som
må løses i denne kommunedelplanen.
Jeg ber om at byttemulighet mellom bussene som krysser Sarpsbrua legges inn i kommunedelplanen.
6. Bytte fra buss til tog i Sarpsborg
I delutredning Trafikk kommer det ikke frem at bussholdeplassen Byfogdløkka kun betjenes av
østgående bussruter, da Pellygata er enveiskjørt mot Sarpsbrua. For vestgående busser er
bussholdeplassen Sarpsborg rådhus i Kirkegata den nærmeste til stasjonen. Denne holdeplassen
ligger ca. 550 m fra stasjonen, dersom man forutsetter kryssing av fv. 118 utenfor gangfelt. Dersom
kryssing av fv. 118 skal utføres ved gangfelt blir avstanden til stasjonen ca. 600 m.
Jeg ber om at oversikten over dagens bussholdeplasser rundt stasjonen rettes.
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Høringsuttalelse for "Kommunedelplan for dobbeltspor Borg
Bryggerier–Klavestad og fv. 118 ny Sarpsbru med ev. omlegging av
rv. 111 øst for Hafslund".
Jeg vil først påpeke at det er forvirrende og uheldig at planbeskrivelsen for kommeundelplan
Borg Bryggerier – Klavestad også inneholder planer og mye informasjon for strekningen
Rolvsøy – Borg Bryggerier. Jeg mener det burde vært laget en planbeskrivelse for
kommunedelplanen kun med de planene som er lagt ut på høring for strekningen "Borg
Bryggerier - Klavestad og fv. 118 ny Sarpsbru med ev. omlegging av rv. 111 øst for Hafslund".
I tillegg vil jeg bemerke at rv. 111 nå har betegnelsen rv. 22. Dette ble endret i april 2019 og
burde vært rettet i planbeskrivelsen for kommunedelplanen som er lagt ut på høring.
Jeg mener det må tas hensyn til, og legges til rette for å kunne bygge et nytt kraftverk, Sarp
2, i Sarpsfossen. Det er kun et alternativ som jeg mener ivaretar dette hensynet, og det er
"Alternativ NFO-9 / NFO-9 og ny rv. 111". Dette vil være svært framtidsrettet og miljøvennlig
ettersom et slikt vannkraftverk produserer elektrisk kraft fra fornybare ressurser. Elektrisk
kraft produsert på denne måten vil også i framtiden bli etterspurt og ettertraktet.
De alternativene i kommunedelplanen som ikke tar hensyn til dette mener jeg ikke bør
realiseres. Følgende alternativ mener jeg ikke bør realiseres eller planlegges videre:
• "Alternativ Midt-7/Alternativ Midt-7 og ny rv. 111"
• "Alternativ Midt-10 / Alternativ Midt-10 og ny rv. 111"
• "Alternativ NFO-10 og alternativ NFO-10 og ny rv. 111"
Jeg synes det er merkelig at Grinastua ikke er nevnt i kommunedelplanen som en
verneverdig bygning. Grinastua har vernegrad 1 i verneverdivurdering fra Sarpsborg
kommune av februar 2003. Grinastua er et av de eldste husene i Sarpsborg og er fra ca. år
1750-1800 og må etter min mening tas vare på. Dette kan også gjelde andre bygninger som
ligger innenfor planområdet.
Jeg mener man bør oppgradere Østfoldbanens østre linje for å øke frekvensen på
togavganger til og fra Sarpsborg. Da bør det være enkelt å innfri ønske om to avganger i
timen til og fra Sarpsborg i rushtiden. I tillegg vil Indre Østfold få et bedre togtilbud. Samtidig
vil man få en alternativ trase for transport av gods på bane. Godstransport på bane må få økt
kapasitet i framtiden for å innfri inngåtte nasjonale og globale miljøavtaler.
Estimerte kostnader for utbygging av jernbanen gjennom Østfold har hatt en formidabel
økning det siste året. Jeg mener at veiutbygging og jernbaneutbygging bør skilles fra
hverandre for å unngå at en forsinkelse i jernbaneutbyggingen, på grunn av økte kostnader
og utbygningstekniske problemer, ikke vil forsinke eller forhindre en påkrevet veiutbygging.
Jeg mener også at man bør utredet en utbygging av alternativet Borregaard syd med bru fra
vestsiden til østsiden av Glomma og vei videre syd og øst for boligområdet på Navestad for
tilknytning til rv. 118 på Moensletta på Klavestad for deretter å føres videre til rv. 22 ved
Skjebergsenteret. Dette mener jeg vil føre til at mye gjennomgangstrafikk vil gå utenom
Sarpsborgs østre sentrumsgater og lage en bedre tilkomst for befolkningen på

Klavestadhaugen og Sandbakken samtidig som man vil få spredd trafikken på to passeringer
over Glomma. I tillegg vil denne traseen avlaste trafikk på rv. 109 når ny bru over Glomma i
Fredrikstad blir bygd og også redusere presset på rv. 118 forbi Dondern. Dette vil gi to
passeringspunkt over Glomma i Sarpsborg i tillegg til E6 og vil redusere risiko for totalt
trafikkaos ved hendelser på en av disse traseene.

Med vennlig hilsen
Bjørn Tore Thoresen

C10

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Torstein Maugesten <torsteinm@viken.no>
14. februar 2020 15:57
Postmottak Bane NOR SF
lvb@sarpsborg.com
Delstrekning Borg bryggerier - Klavestad og fv 118 Ny Sarpsbru høringsinnspill fra Nedre Glomma Elveierlag

TA FRAM SARPSFOSSEN – IKKE LA DEN DRUKNE I EN TRAFIKKMASKIN
Nedre Glomma Elveeierlag har om lag 150 medlemmer på strekningen Sarpsfoss – Vamma. Laget
arbeider for økt bruk, vern og utvikling knyttet til Glomma.
Næringsutvikling og tilgjengelighet til den største elva i Norge er viktig framover.
Elveierlaget ser at det foreligger flere alternativer i høringsdokumentet. Eleveeierlaget vil først og
fremst be om at tilgjengeliggjøring og reiselivsaktivitet ved Sarpsfoss må sikres arealer gjennom
planarbeidet.
Det kan gjøres en alvorlig feil for ettertiden dersom Sarpsfoss blir klemt i en trafikkmaskin.
På den annen side vil suksess være fullt mulig å få til ved a)planlegge og b) tilrettelegge for en senere
utvikling av tilgjengelighet og reiselivsvirksomhet eller c) bygge deler eller hele gangveier og visitor
centre/servering samtidig og i kombinasjon med de nye trafikkstrukturene.
Naturfenomenet Sarpsfoss er vakkert og unikt i seg selv, mektig i Europeisk sammenheng - og nå en
glemt eller snarere fortrengt severdighet.
Som severdighet er den et «må-se» for turister og et fint turmål for lokalbefolkningens rekreasjon.
En kan se for seg en unik akse med Hafslund – fossen -monumentet – Borregaard – Tarris? industrilandskapet i elveløpet– Olavsvollen – Borgarssyssel – torget.
Sarpfossen og tilliggende herligheter kan bli et trekkplaster for reiselivsvirksomhet i Nedre Glomma,
og et fint tilskudd til turmulighetene for lokalbefolkningen.
Mulighetene til å sikre dette må skje samtidig med at de tunge trafikkstrukturene kommer på plass.
Så vi ber om at planarbeidet skal omfatte tilgjengelighet og reislivsvirksomhet og sikre de visuelle
kvalitetene knyttet til Sarpsfoss.
Minimumsvarianten er at planarbeidet vil vise at trafikkmaskinen ikke låser oss ute fra en senere
utvikling av arealene knyttet til selve Sarpsfossen.

For styret i Nedre Glomma Elveeierlag
Torstein Maugesten
sekr.

ey

SarpsfossBane Nor
postmottak@banenor.no
Att .: Kommunedelplan Sarpsborg

Sarpsborg, 12.02.2020

InterCity-prosjektet, høringsuttalelse til kommunedelplan som omfatter ny Sarpsbru.
Sarpsfoss Limited viser til vedtak i Sarpsborg bystyre om å legge kommunedelplan for InterCityprosj ektet for strekningen over Sarpsfossen på høring med frist 14. februar 2020. Med
utgangspunkt i vår kraftvirksomhet i Sarpsfossen ønsker vi å gi noen uttalelser til
kommunedelplanen som omfatter ny Sarpsbru. For øvrigvises det til tidligere høringsuttalelser
og innspill i sakens anledning.
Sarpsfoss Limited er et selskap som eies av Orkla ASA, selskapet har betydelig
vannkraftvirksomhet på begge sider av Sarpsfossen. Sarpsfoss Limited eier Borregaard kraftverk
og 50% av Sarp kraftverk.
Sarpsborg kommune har fattet vedtak om at følgende alternativ skal ut på høring:
•
•
•

Midt-7
Midt-10
NFO-9

Disse alternativene viser at ny bru over Sarpsfossen kan komme i nærhet til våre anlegg og
dermed få konsekvenser for vår eksisterende og fremtidige kraftvirksomh et.

Sarpsfossen som fornybar naturressurs
Sarpsfoss Limited bemerker som positivt at vurdering av naturressurser i utredning- og
planbeskrivelse nå også omfatter vannkra
ftproduksj on. Vi mener vannkra
ft representerer et
viktig element i naturressursbegrepet, og således må vektlegges og hensyntas i valg av alternativ.
Som kraftverkseier ønsker vi å forvalte naturressursen mest mulig effektivt til grønn
kraftproduksj on, noe som representerer store verdier for klima og samfunn.Dette innebærer å
vedlikeholde og oppgradere de eksisterende anleggene, samt å bygge nytt når det er mer
lønnsomt enn å reinvestere. Trasevalget for ny vei og j ernbane ved Sarpsfossen må legge til rette
for dette.
Sarpsborg kommunes kommunedelplan for klima og energi 20 11-2020 understreker viktigheten
av å redusere klimautslipp og fremme fornybare energiressur ser. Der fremheves viktigheten av å
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ta i bruk tilgjengelige lokale og fornybare energiressurser for aspare klimaet og øke
forsyningssikkerheten. Vi antar at denne målsettingen videreføres i kommende kommunedelplan
for klima og energi 202 1 2 030. Det innebærer etter vår mening asikre muligheter for videre
utvikling av kraftproduksj onen i Sarpsfossen når trasevalget for vei og j ernbane skal avgjøres.

Høringsalternativ i forhold til eksisterende drift.
Innledningsvis vil Sarpsfoss Ltd. bemerke at deler av beskrivelsen av Borregaard kraftverk ikke
er korrekt i «delutredning naturressurser». Opplysninger i tabell 5-3 og i kapittel 6.8.2 må
korrigeres. Borregaard kraftverk har 6 Francisaggregat med samlet slukeevne 300 m3/s fordelt
på to vannveier.
Drift og vedlikehold av kraftanleggene i Sarpsfossen er plasskrevende og det kreves sikker
atkomst til anleggene. Et uheldig trasevalg som innebærer omfattende vei- og
j ernbanekonstruks
j oner nær våre anlegg i Sarpsfossen, kan redusere eksisterende
kraftproduksj on. Dette som følge av arbeider i byggeperioden og konstruks
j oner i elveløpet. I
alternativet Midt-7 vil ny bru komme nær inntaket til Sarp kraftverk og i planbeskrivelsens
kapittel 9.5.6 fremgår at plasseringen vil vanskeliggjøre noen vedlikeholdsoperasj oner.
Som angitt i planbeskrivelsens kapittel 9.4.2 forventes en komplisert anleggsgjennomføring med
arbeid på og over vann. I delutredning naturressurser kapittel 6.13.7 fremgår at ombygging av
eksisterende bru for fv. 118 over Sarpsfossen til gang- og sykkelvegbru kan vanskeliggjøre drift
og vedlikehold av inntaket til Borregaard kraftverk og at arbeidet derfor må gjøres i dialog med
kraftverket. Vi antar at det er øvre inntak som blir berørt. Dette er inntaket til 4 av 6 aggregater i
Borregaard kraftverk, og konsekvensen for kraftverksdriften kan således bli betydelig.
Som det fremgår i delutredning naturres surser kapittel 1.7 .2 er det lagt til grunn tabruer
oppstrøms Sarpsfossen bygges med fundamenter og pilarer i elva. I kapittel 1.6.1 Utforming og
plassering av brufundamenter konstateres at brufundamenter og pilarer vil påvirke strømning og
oppstuving, og med det kraftproduksj onen. I byggeperioden vil det gi inngrepi elva i form av
spunt og muligens fyllinger. Dette vil påvirke strømningsforholdene, som igjen kan gi et tap for
kraftverkene i anleggsfasen. Et slikt tap vil være størst for de alternativ som ligger nærmest
inntakene til kraftverkene.
Det er i utredningen utført en strømningsanalyse som viser at brupilarer i elva påvirker
strømningsforholdene, noe som kan gi varige energitap for Sarp kraftverk. Sarpsfoss Ltd. mener
det også er risiko for at Borregaard kraftverk kan bli påvirket negativt. I delutredning
naturressurser (side 87) står det eksempelvis at oppstuvning oppstrøms vil gi økt fallhøyde og
således ha en positiv innvirkning på kraftproduksj onen. Dette fremstår for oss som uforståelig
når fallhøyde for et kraftverk er referert til vannstandsnivå ved kraftverksinntaket.
Det er svært sannsynlig at is-, strømning s- og vannstandsforhold kan bli påvirket ved bygging i
elveløpet. Således må rikti g anleggsbeskrivelse legges til grunn formodellforsøk som gir
kvalitetssikrede svar på endrede strømning s- og vannstandsforhold i forhold til kraftverksdrift på
begge sider av Sarpsfossen.
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Innvirkning på vannstand ved flom og isforhold ved kraftverksinntak samt for området
oppstrøms Sarpsfossen må utredes grundig. I forhold til flomrisiko bør brukonstruksjonene i
alternativene vurderes med hensyn til en 1000 års flom.
I delutredning naturressurser kapittel 6.8.4 fremgår følgende: For kraf tverkene er det nok en
f ordel at avstanden mellom inntaksluker og ny e konstruksjoner er så stor som mulig. Mid -7alternativene rangeres derf or dårligst, etterf ulgt av Midt-I 0, NFO-10 og NFO-9.
Sarpsfoss Ltd. er enig i en slik rangering som angir NFO-9 som anbefalt alternativ i forhold til
kraftvirksomheten.
Sarpsfoss Ltd. vil i alle alternativer kreve erstatning fra utbygger for eventuelle påførteekstra
drifts- og vedlikeholdskostnader, samt for et eventuelt produksj onstap i anleggs- og driftsfasen.

Høringsalternativ i forhold til fremtidig utbyggingsmuligheter.
Vannkra
ften i Sarpsfossen representerer en betydelig lokal og nasj onal fornybar naturressurs som
fortsatt skal forvaltes til det beste for samfunnet. Det er derfor viktig at det alternativet som
velges ikke setter en stopper for videre utvikling av kraftproduksj onen.
Det er naturgitt at fremtidig utvikling av kraftvirksomheten i Sarpsfossen må finne sted i
nærheten av fossefallet og i eksisterende anlegg. Videreutvikling av Borregaard kraftverk med
utgangspunkti eksisterende vannveier er mulig.Vi viser i denne samme
nheng til vår
høringsuttalelse den 24.06.2016. I forbindelse med eventuell ombygging av eksisterende bruer er
det således på Borregaards side viktig aivareta gammelt kraftverksinntak med tilhørende
vannvei rett oppstrøms eksisterende bruer for gjenbruk til kraftproduksj on og/eller prosessvann.
Dette er angitt i vedlegg 5 og 6 i vår høringsuttalelse 24.06.2016.
I delutredning naturressurser kapittel 7 .1 er muligheter for bygging av et nytt kraftverk, Sarp 2
diskutert i forhold til høringsalternativene som foreligger. Alternativ Midt-7 og Midt-10 vil
vanskeliggjøre et nytt Sarp2, mens NF0 -9 vil muliggjøre Sarp 2 som et utbyggingsalternativ.
I forhold til fremtidige utbyggingsmuligheter fremstår NF0 -9 som det beste alternativet av de
foreliggende høringsalternativer.

Planbestemmelser
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
vannkra
ftformål. Dette for asikre at planlegging og anleggsgjennomføring tilpasses
kraftverksdriften og framtidig kraftverksutbygging.
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I forhold til foreslåtte generelle planbestemmelser m å også alternativet NF 0 -9 inkluderes i
videre planlegging.
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 konsesj onsbehandlig etter vassdragslovgivningen.
I planbestemmelsenes kapittel 1.2 avsnitt naturressurser, m å det fremgå at kr aftverksdriften
skal hensyntas i anleggsfasen og at plan for dette skal utarbeides. Kraftverk og vassdragsanlegg
er gjennomr egulert i forhold til myndighetskrav for sikker drift. Det må fremgå at tiltak for
sikre drift og planlagt vedlikehold av anleggene skal gjennomføres, samt at håndtering av ikke
planlagte hendelser skal være mulig.

a

Med vennlig hilsen
Sarpsfoss Limited

Daglig leder

Kopi:
Sarpsborg kommune
NVE
E-CO Energi AS
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UTTALELSE TIL VARSEL OM HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN AV KOMMUNEDELPLAN MED
KONSEKVENSUTREDNING FOR INTERCITY ØSTFOLDBANEN DOBBELTSPOR FREDRIKSTADSARPSBORG (DELSTREKNING BORG BRYGGERIER-KLAVESTAD) OG FV. 118 NY SARPSBRU
Hafslund Nett AS («HN») viser til utsendt varsel om høring og offentlig ettersyn av kommunedelplan
for delstrekning Borg bryggerier-Klavestad og fv. 118 ny Sarpsbru i Sarpsborg kommune.
Høringsfristen er 2020-02-14 og uttalelsen er dermed innen fristen.
HN har etter energiloven anleggs- og områdekonsesjon i Sarpsborg kommune. Dette innebærer at
nettselskapet etablerer og drifter strømnettet i kommunen (høyspent og lavspent fordelingsnett).
Det er vedlagt kart over nettselskapet sitt regionalnett innenfor området. For kart over nettselskapet sitt
distribusjonsnett, kan det tas kontakt med Geomatikk, se https://gravemelding.no/tjenester/kart-forprosjektering.

1
Elektriske anlegg i planområdet
HN har elektriske anlegg innenfor det aktuelle planområdet som vist på vedlagt kart. 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 (normalt regionalnett)
Planområdet har høyspenningsanlegg innenfor/nær planområdet som er bygget etter anleggskonsesjon gitt
av Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE). Kraftledninger og kabelanlegg bygget etter
anleggskonsesjon er i hovedsak unntatt fra Plan- og bygningsloven.
2.1 Eksisterende kraftledning
HN har regionale kraftledninger i kommunen. Kraftledningene har byggeforbudsbelter som innebærer
restriksjoner for arealbruken. Byggeforbudsbeltet langs den aktuelle kraftledningen er følgende:
•
•

KH-Gleng (47 kV), totalt byggeforbudsbelte 18,2 meter, dvs. 9,1 meter målt horisontalt til hver side
fra senter av ledningen (trasé).
Hasle-Hafslund (47 kV), totalt byggeforbudsbelte 20 meter, dvs. 10 meter målt horisontalt til hver
side fra senter av ledningen (trasé).

Nettselskapet ber om at traseene med byggeforbudsbelter registreres i planen som en hensynssone
(faresone) med kode 370 – høyspenningsanlegg jfr. vedlegg II til kart- og planforskriften. Det må ikke gjøres
inngripen i terrenget som medfører oppfylling av terrenget som medfører redusert høyde opp til
luftledningsanlegg. Kraftledningene har restriksjoner som beskrevet i vedlagt skriv.
Ved bygging i nærheten av luftledninger, gjøres det oppmerksom på at det ikke nødvendigvis er
samsvar mellom hvilken avstand som er nødvendig for å komme under anbefalt utredningsgrense for
magnetfelt og gjeldende byggeforbudsbelte.

Postadresse
Hafslund Nett AS
Postboks 990, Skøyen
N-0247 OSLO

Hovedkontor
Drammensvn. 144, Skøyen
N-0247 OSLO

Internett
www.hafslundnett.no
firmapost@hafslundnett.no

Telefon
+47 22 43 58 00

Bankkonto
6468.05.20877
Foretaksregisteret
NO 980 489 698 MVA

2.2 Eksisterende kabelanlegg
HN har også kabelanlegg innenfor planområdet som det må tas hensyn til. For kabelanlegg kan det
normalt iverksettes tiltak (inkludert planting av trær) så nært inntil kabelgrøften som 2 meter målt
horisontalt fra kabelgrøftens ytterkant. Det er imidlertid viktig at fremtidig tilkomst til kabelgrøftene ikke
hindres, og det må ikke gjøres inngripen i terrenget som medfører endring av overdekningen over
kabler. Vedlagt kart viser kun omtrentlig beliggenhet, og det må bestilles kabelpåvisning for å få
lokalisert kablenes omtrentlige plassering i terrenget. Kabelanlegget har restriksjoner som beskrevet i
vedlagt skriv.
2.3 For anlegg etablert etter anleggskonsesjon gjelder følgende:
Planlagt ny bebyggelse eller andre tiltak som kommer i konflikt med elektriske anlegg må ta
hensyn til det elektriske anlegget. HN oppstiller en del vilkår for at eventuelle omlegginger av
nevnte kraftledninger og kabelanlegg skal kunne gjennomføres.
•

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

•

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

•

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

•

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

2.4 Transformatorstasjoner
Transformatorstasjoner er en viktig del av «maskineriet» i regionalnettet, og det er derfor viktig med sikker
drift av disse stasjonene for at innbyggerne skal få strøm til enhver tid. Transformatorstasjonene innenfor
planområdet er vist på vedlagt kart. Følgende transformatorstasjoner ligger innenfor og i nærheten av
planområdet:
•
•
•

Sarp transformatorstasjon (innenfor planområdet).
Gleng transformatorstasjon (innenfor planområdet).
Hafslund transformatorstasjon (nær planområdet).

For å sikre nødvendig drift og vedlikehold av transformatorstasjonene må HN ha tilgang til anleggene 24
timer i døgnet, og adkomsten må til enhver tid være fremkommelig for lastebil med svanehenger. Ved behov
kan HN ettersende hvilke spesifikasjoner som gjelder for slik spesialtransport. I tillegg må HN ha tilgang til
opparbeidede parkeringsplasser.
2.4.1 Støy fra transformatorstasjon
HN gjør oppmerksom på at Sarp og Gleng transformatorstasjoner er plassert innenfor planområdet.
Eventuelle ulemper og avbøtende tiltak for planlagt bebyggelse i denne forbindelse er ikke
nettselskapet sitt ansvar. Det må ikke planlegges noen form for plassering av anleggsmaskiner,
adkomster, gjerder, bygg etc. som hindrer slik adkomst
3
Anlegg etablert etter områdekonsesjon (normalt distribusjonsnett)
Anlegg med spenning til og med 22 kV inngår i distribusjonsnettet for elektrisk energi og er bygget i
medhold av områdekonsesjon.
3.1 Eksisterende høyspenningsluftledning
HN har høyspenningsluftledning innenfor planområdet som vi ber om at det blir tatt hensyn til.
Ledningene har et byggeforbudsbelte på 6 meter fra ytterste strømførende ledning, jfr. forskrift om
elektriske forsyningsanlegg anlegg med veiledning (FEF) § 6.4. Ingen bebyggelse kan tillates innenfor

definert byggeforbudssone. Nettselskapet ber om at traseen med byggeforbudsbeltet registreres i
planen som en hensynssone (faresone) med kode 370 – høyspenningsanlegg jfr. vedlegg II til kartog planforskriften.
Det må ikke gjøres inngripen i terrenget som medfører oppfylling av terrenget som medfører redusert
høyde opp til luftledningsanlegg.
3.2 Eksisterende høyspenningskabler
HN har høyspenningskabler innenfor planområdet som vi ber om at det blir tatt hensyn til. Normalt kan
det iverksettes tiltak (inkludert planting av trær) så nært inntil kabelgrøften som 1 meter målt horisontalt
fra kabelgrøftens ytterkant. Det er imidlertid viktig at fremtidig tilkomst til kabelgrøftene ikke hindres, og
det må heller ikke gjøres inngripen i terrenget som medfører endring av overdekningen over kabler.
For å få lokalisert kabelens omtrentlige plassering i terrenget, må det bestille kabelpåvisning. Forespørsel
om kabelpåvisning rettes til Geomatikk, tlf: 09146
3.3 Behov for ny nettstasjon – samt forhold til eksisterende nettstasjoner.
HN har flere nettstasjoner innenfor planområdet. Disse er etablert som frittliggende kiosker, egne rom i bygg
og i master. Det er viktig at disse blir tatt hensyn til i videre planarbeid. Planområdet er stort, og likeså er
omfanget av nettstasjoner innenfor planområdet. Plasseringene til de ulike nettstasjonene blir derfor ikke
oppgitt i denne uttalelsen.
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.
Arealet som avsettes i planen til frittliggende nettstasjon må være av en slik størrelse at det er
plass og adkomst til nettstasjonen med kranbil (med støttebein). Dette innebærer at det kan bli
behov for et areal på inntil 35 kvm (ca. 5,5 m x 6,5 m). Nettstasjonen skal stå minst 5 meter fra
bygning med brennbare overflater, og avstanden gjelder også til terrasser og lignende brennbare
utstikk som er direkte knyttet til bygget. Av hensyn til blant annet trafikksikkerheten ønskes
frittliggende nettstasjoner plassert minimum tre meter fra veikant og utenfor veiens frisiktsoner.
Fortau, gang- og sykkelvei regnes også som veikant. For å sikre en optimal strømforsyning,
ønskes nettstasjonen plassert sentralt i planområdet. Av hensyn til blant annet akustisk støy,
anbefaler nettselskapet at ny nettstasjon plasseres minimum 10 meter fra ny bebyggelse.
HN ser at det ofte ikke blir tatt hensyn til avstandskravene når nye bygninger planlegges og oppføres. Dette
skaper problemer både for grunneiere og for nettselskapet. Det er derfor viktig å synliggjøre byggegrenser
mot nettstasjoner i reguleringsbestemmelsene.
Dersom reguleringsplanen ikke har satt av areal til nettstasjon, ber nettselskapet om at følgende presiseres i
planbestemmelsene:
• Nettstasjoner tillates oppført inntil 1 m fra eiendomsgrense og at det generelt er 5 m byggegrense
rundt nettstasjoner.
• Nettstasjoner tillates oppført også utenfor regulerte byggegrenser og kommer i tillegg til tillatt
utnyttelsesgrad.
Nettstasjoner kan også etableres i egne rom i bygg. Størrelse på rommet må være minimum 16 kvm, og det
stilles særskilte krav til utforming av rommet, samt til adkomst og ventilasjon m.v.

3.4 Strømforsyning og omlegging/flytting av eksisterende nett
Den eller de som utløser tiltak i strømforsyningsnettet, både flytting, nyanlegg og forsterkning, må som
hovedregel dekke kostnadene med tiltaket. Kostnadene inkluderer eventuelle kostnader til erverv av
nye stedsevarige (evigvarende) bruksrettigheter.
Det må avklares i hvilken grad eksisterende kabler eventuelt kan benyttes, og om nye kabler må
legges. Det er viktig at det planlegges slik at ny bebyggelse og anlegg ikke kommer i konflikt med
nettselskapet sine anlegg, dette gjelder særlig høyspenningsanlegg. Dersom planen forutsetter at
eksisterende høyspenningsanlegg må flyttes eller legges om, må det settes av arealer til nye traseer

og/eller nettstasjon(er). Nye traseer må gis rettigheter med minst like gode vilkår som det
nettselskapet har til de eksisterende traseene/nettstasjonen.
For henvendelser om omlegging/flytting av eksisterende nett ber nettselskapet om at det sendes en
henvendelse til Teknisk kundesenter:
https://www.hafslundnett.no/byggegrave/bygge_nytt__rive_eller_forandre_/12299

4

Andre forhold

4.1 Vedlagt kart
Vedlagt kart kan brukes under følgende forutsetninger:
- Brukes kun som underlag for forespurt planarbeid
- Bør slettes etter bruk - husk at nettet endrer seg kontinuerlig
- Må ikke oversendes andre uten netteiers samtykke eller offentliggjøres
- Må ikke anses som kabelpåvisning. Forespørsel om kabelpåvisning rettes til Geomatikk, tlf: 09146
4.2 Inntegning på plankart
Nettselskapet gjør oppmerksom på at spenningsnivået for ledningsanleggene ikke må påføres i
planen, herunder plankartet. Kraftledninger skal på kart ha en enhetlig utforming, uavhengig av
spenningsnivå og eventuelle fysiske forskjeller. Parallelle ledninger som går i samme trasé, skal
tegnes som én ledning. Høyspenningskabler under bakken tegnes ikke inn på kartet. Selskapet viser i
denne sammenheng til Forskrift om forebyggende sikkerhet og beredskap i energiforsyningen
(beredskapsforskriften) § 6-2, og NVEs Veiledning til forskrift om forebyggende sikkerhet og
beredskap i energiforsyningen, pkt. 6.2.9.
Arealer som brukes til eller i fremtiden skal brukes til nettstasjoner avsettes i planen til arealformål
bebyggelse og anlegg, underformål «Andre typer bebyggelse og anlegg», energianlegg kode 1510, jfr.
vedlegg I til kart- og planforskriften.
4.3 Annet
HN ønsker at utbygger tar kontakt i god tid før utbygging for å avklare hvordan ny bebyggelse skal
forsynes med elektrisk strøm samt planlegge nye elektriske anlegg.
Dersom det skulle være noen spørsmål til vår uttalelse ber vi om at disse rettes skriftlig. Alle tekniske
spørsmål må rettes til firmapost@hafslundnett.no da disse skal behandles av en annen avdeling i Hafslund
Nett.

Med hilsen
Hafslund Nett AS

Hanne Korsvold
Avdeling rettigheter

Vedlegg:
Kart Sarpsborg stasjon
Kart Borregaard
Kart Hafslund Hovedgård
Restriksjoner sikkerhet for regionale luftlinjer
Restriksjoner sikkerhet regional- og sentralnett kabler
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Dette brevet sendes på vegne av: DNT Nedre Glomma, DNT Indre Østfold,
Naturvernforbundet i Østfold, Norges Jeger- og Fiskerforbund Østfold, Norsk Ornitologisk
forening Østfold og Østfold Botaniske Forening.

BaneNOR har på høring forslag til kommunedelplan for strekningen Borg Bryggerier-Klavestad,
med høringsfrist 14. Februar 2020. Kommunedelplanen er delt inn i to strekninger, hvorav en bare
omfatter jernbane (Rolvsøy-Borg), og en strekning har felles planlegging for jernbane og riksveg
118 og 111(Borg-Klavestad).
Forum for natur og friluftsliv Østfold er et samarbeidsnettverk av 10 frivillige organisasjoner. Vårt mål
er å fremme natur- og friluftsinteressene i fylket, og med spesielt fokus på arealendringer.
Utbygging og forbedring av jernbaneforbindelsen fra Oslo til byene i Østfold er et ønsket tiltak som i
det lange løp vil være med på å redusere utslipp av klimagasser fra person- og godstransport. Østfold
er i stor grad et gjennomfartsfylke, og køene av trailere over Svinesundsbroa blir bare lenger for
hvert år. Å få mer transport av gods fra vei til sjø og bane er derfor sterkt ønskelig. Samtidig øker
tilflyttingen til byene, og raskere pendling til og fra Oslo vil være med på å øke tilflyttingen
ytterligere.
BaneNOR har i sine rapporter gitt et godt bilde av virkninger og konsekvenser av tiltaket, og spesielt
visualiseringene av de forskjellige alternativene har vært nyttige for å kunne sette seg inn i hvilke
konsekvenser de forskjellige traseene vil få.
Når det er sagt, er det et enormt materiale å sette seg inn i, og vi ønsker derfor å gi en litt generell
tilbakemelding fra våre tilslutta organisasjoner.
1. Hold inngrepene samlet
Det er bra at man planlegger løsning for både vei og bane samtidig. Vi mener at inngrepene
må holdes samlet, slik at minst mulig areal blir berørt. Forholdene for gående og syklende er
særdeles viktig, både under og etter anleggsperioden. En utbygging av jernbane i et
sentrumsnært område vil naturlig nok føre til støy- og støvplager for de som oppholder seg
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der, og dette må gjøres på en måte som er så skånsom som mulig så bymiljøet fortsatt er
levelig og framkommelig.
2. Bevar tilgangen til elva
Glomma er en svært viktig arena for utøvelse av forskjellige typer friluftsliv. Trygg tilgang til
området må derfor sikres gjennom hele anleggsperioden. Norges mest kjente og historiske
fiskeplass for stor karpefisk finnes ved Tarris, og denne må bevares.
https://kart.gulesider.no/m/nLiiO
For mer informasjon om denne viktige fiskeplassen kan dere kontakte fylkessekretær i
Norges Jeger- og Fiskerforbund Østfold, Ole Håkon Heier, ostfold@njff.no
3. Derfor mener vi at alternativene MIDT-7 og MIDT-10 er de beste.

Vennlig hilsen
Forum for natur og friluftsliv Østfold

_____________________________
Nina Frydenlund
Fylkeskoordinator
FNF Østfold
Forum for Natur og Friluftsliv Østfold er et samarbeidsnettverk mellom 10 natur- og friluftsorganisasjoner i Østfold: DNT
Vansjø, DNT Nedre Glomma, DNT Indre Østfold, Tistedalens Friluftslag, Oslofjordens Friluftsråd, Naturvernforbundet i
Østfold, Norges Jeger- og Fiskerforbund Østfold, 4H Østfold, Norsk Ornitologisk forening Østfold og Østfold Botaniske
Forening.
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