Vedlegg

Kommunedelplan med konsekvensutredning for nytt InterCity-dobbeltspor Fredrikstad –
Sarpsborg, rv. 110 Simo – St. Croix

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 Seut-Rolvsøy) og rv. 110 Simo – St. Croix.
Det er til sammen mottatt 36 uttalelser til offentlig ettersyn av planforslag og 1 innsigelse. Innsigelsen
og uttalelsene er listet opp nedenfor. Innsigelsene er listet opp først, deretter offentlige aktører,
etterfulgt av interesseorganisasjoner og privatpersoner/private foretak. Innsigelse I1 ligger under B9.
Innsigelser
Viken Fylkeskommune

Nr.
I1

Dato
27.03.20

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

Nr.
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9

Dato
06.01.2020
05.02.2020
03.02.2020
22.01.2020
31.01.2020
13.02.2020
14.02.2020
14.02.2020
27.02.2020

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

Nr.

Dato

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

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

C13
C14
C15
C16
C17
C18
C19
C20
C21
C22
C23
C24
C25
C26
C27

21.01.2020
10.02.2020
12.02.2020
12.02.2020
12.02.2020
13.02.2020
13.02.2020
13.02.2020
14.02.2020
16.02.2020
14.02.2020
12.02.2020
20.02.2020
19.02.2020
24.02.2020

B1
Adm.enhet: Forvaltningsseksjonen i region Sør
Saksbehandler: Knut Kristian Skjolden
Telefon: 97672957
Vår referanse: 16/6279
Deres referanse: 201601268-30

Bane Nor Sf
Att: Maiken Thørud
Postboks 4350
2308 HAMAR

Dato: 06.01.2020

Tilbakemelding på høring av kommunedelplan med
konsekvensutredning for InterCity Østfoldbanen dobbeltspor
Fredrikstad-Sarpsborg (delstrekning Seut-Rolvsøy) og rv. 110 SimoSt. Croix
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

Behandlende enhet:

Saksbehandler/telefon:

Vår referanse:

Deres referanse:

Vår dato:

Transport og samfunn

Siri Rolland / 91608753

20/670-7

201601268-30

05.02.2020

Uttalelse til kommunedelplan med konsekvensutredning for InterCity
Østfoldbanen dobbeltspor Fredrikstad-Sarpsborg (delstrekning Seut-Rolvsøy)
og rv. 110 Simo-St. Croix
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 forslagsstiller for den delen av kommunedelplanen som omfatter rv. 110
mellom Simo og St. Croix. Vi uttaler oss dermed ikke til denne delen av kommunedelplanen.
Som det framgår av høringsdokumentene, anbefaler Statens vegvesen at det med grunnlag i
kommunedelplanen båndlegges areal for videre planlegging av rv. 110 i en korridor langs
dagens veg.
På strekningen Seut – Simo båndlegger kommunedelplanen rv. 110 på en strekning som
nylig er utbygd. Vi forutsetter at det i neste planfase (reguleringsplan) legges opp til
løsninger som ikke krever endring/ombygging av riksvegen på denne strekningen eller som
medfører fare for skade på veganlegget, verken i anleggs- eller driftsfase.
Uttalelse ut fra sektoransvaret
Statens vegvesen har gjennom arbeidet med kommunedelplanen bistått Bane NOR med
faglige vurderinger av vegløsninger generelt, og vi anser at sektoransvaret er ivaretatt på
dette plannivået.

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
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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

B3

Bane NOR SF
Postboks 4350
2308 HAMAR

Dato:
Vår ref:
Deres ref:

03.02.2020
20/00231-2

Uttalelse- Varsel om høring og offentlig ettersyn av
kommunedelplan med konsekvensutredning for InterCity
Østfoldbanen dobbeltspor Fredrikstad-Sarpsborg (delstrekning
Seut-Rolvsøy) og rv. 110 Simo-St. Croix i Fredrikstad kommune
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.
Om DMF
DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske
ressurser, og skal bidra til størst mulig samlet verdiskaping basert på en forsvarlig og
bærekraftig utvinning og bearbeiding av mineraler. Vi forvalter lov om erverv og
utvinning av mineralske ressurser (mineralloven), og har i tillegg et særlig ansvar for at
mineralressurser blir ivaretatt i saker etter plan- og bygningsloven.
Sentrale mål i mineralforvaltningen er å sikre tilgangen til mineralressursene i framtida
og å hindre at viktige forekomster båndlegges av arealbruk som utelukker framtidig
utnyttelse.
Om saken
Kommunedelplan med konsekvensutredning for dobbeltspor Fredrikstad- Sarpsborg
(delstrekning Seut- Rolvsøy) og riksveg 110 Simo-St.Croix. Prosjektet er forankret i
Nasjonal transportplan 2014-2023 og konseptvalgutredning for InterCity-strekningen
Oslo-Halden.
Uttalelse fra DMF
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 kommunedelplanen.
For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, 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

Unni Garberg

Seksjonssjef

Seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.
Saksbehandler: Unni Garberg

Motta kere:
Ba ne NOR SF

Pos tboks 4350

2308 HAMAR

Kopi ti l:
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B4

Dato: 22.01.2020
Saksref: 202000169-2
Deres ref.:
Side: 1 / 1

FREDRIKSTAD KOMMUNE
Postboks 1405
1602 FREDRIKSTAD

Vår saksbehandler: Nina Michalowska
Telefon:
Mobil: +47 45632022
E-post: Nina.Michalowska@banenor.no

Fredrikstad kommune - uttalelse til høring og offentlig ettersyn av kommunedelplan med
konsekvensutredning for Intercity Østfoldbanen dobbeltspor Fredrikstad-Sarpsborg
(delstrekning Seut-Rolvsøy) og rv. 110 Simo-St.Croix
Bane NOR som tiltakshaver kunngjorde på vegne av Fredrikstad kommune høring og offentlig
ettersyn av ovennevnte planforslag i brev datert 5. desember 2019.
Bane NOR som jernbanemyndighet har ingen merknader til planforslaget med de
jernbanealternativene som Bystyret i Fredrikstad besluttet å legge ut på høring i bystyremøtet den
7. november 2019.

Med vennlig hilsen
Ragnhild Lien
Seksjonssjef
Planavdelingen, Planforvaltning

Nina Michalowska
Overingeniør

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur

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

B5

Sørøst

Bane NOR SF
Postboks 4350
2308 HAMAR

Deres ref.:
201601268-30

Vår ref.:
2016/1795-14

Arkiv nr.:

Saksbehandler:
Aase Kristin Eikenæs Marthinsen

Dato:
31.01.2020

Uttalelse til offentlig ettersyn av kommunedelplan for InterCity Østfoldbanen dobbeltspor Fredrikstad - Sarpsborg - delstrekning Seut-Rolvsøy og rv. 110
Simo-St. Croix - Fredrikstad kommune - Viken
Vi viser til brev av 5. desember 2019 vedrørende offentlig ettersyn av kommunedelplan for
InterCity Østfoldbanen dobbeltspor Fredrikstad-Sarpsborg, delstrekning Seut-Rolvsøy, og
rv. 110 Simo-St. Croix i Fredrikstad kommune.

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
Kystverket Sørøst bemerker at området i elva bør vises som arealformål ferdsel, da dette
dekker alle typer ferdsel i farvannet. Vi har ellers ingen merknader til offentlig ettersyn av
planen.

Med hilsen

Aase Kristin Eikenæs Marthinsen
seniorrådgiver
Dokumentet er elektronisk godkjent

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

Eksterne kopimottakere:
Fylkesmannen i Oslo og Viken
Fredrikstad kommune

Postboks 325
Postboks 1405

1502
1602

MOSS
FREDRIKSTAD

Side 2

B6

BANE NOR SF
Postboks 4350
2308 HAMAR

Vår dato:

Vår ref:

13.02.2020

2019/58172

Deres dato:

Deres ref:

05.12.2019

201601268

Saksbehandler, innvalgstelefon

Carl Henrik Jensen, 69247049

Fredrikstad - uttalelse til kommunedelplan for dobbeltspor - Seut - Rolvsøy
og riksvei 110 Simo – St. Croix
Vi viser til brev datert 05.12.2019 med høring av kommunedelplan for InterCity Østfoldbanen
dobbeltspor Fredrikstad-Sarpsborg (delstrekning Seut-Rolvsøy) og rv. 110 Simo-St. Croix i Fredrikstad
kommune.
Fylkesmannen ser det som viktig å få på plass et forbedret togtilbud til Fredrikstad og
Sarpsborg sentrum. Lokalisering og framdrift for ny togstasjon i Fredrikstad er viktig for den
videre sentrumsutviklingen.
Planlagt utvidelse av riksvei 110 til firefelts vei mener vi er vanskelig å forsvare ut fra
nasjonale og regionale mål om å hindre trafikkvekst for personbiltransporten. Målet skal
bidra til å få ned klimagassutslippene fra transportsektoren, men er også viktig for arealbruk,
støy, luftkvalitet og en miljøvennlig byutvikling.
Vi savner en tydeligere utredning på hva foreslått veiutbygging vil ha å si for trafikken og
hvordan den vil påvirke konkurransen mellom bruk av privatbil på den ene side og sykkel,
gange og kollektiv på den andre side. Det bør også belyses konkret hvilke andre virkemidler
som bompenger, parkeringsavgifter og lignende som er nødvendig for å avbøte utbyggingens
påvirkning på trafikken.
Vi viser for øvrig til vår vurdering nedenfor med råd og informasjon om masseforvaltning og
forurensningsfare, natur- og vannmiljø, barn og unges interesser, jordvern,
samfunnssikkerhet og støy og luftkvalitet.

Bakgrunn

Formålet med kommunedelplanen er å fastsette korridor for dobbeltspor mellom Seut og Rolvsøy
med ny stasjon på Grønli og framtidig løsning for rv. 110 med tilhørende gang- og sykkelveisystem
på strekningen Simo-St. Croix. Endelig trasé for jernbane og veianlegg med nødvendig omlegging av
berørt infrastruktur blir fastlagt i reguleringsplan.

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

Side: 2/8

Fredrikstad kommune vedtok i bystyremøtet 07.11.2019 (sak 147/19) å sende følgende alternativ
på høring og offentlig ettersyn:
- Delstrekning Seut - Kiæråsen:
o Jernbanealternativ 6b + veialternativ 1
o Jernbanealternativ 6b + korridor langs eksisterende riksveg 110
- Delstrekning Kiæråsen – Rolvsøy:
o Jernbanealternativ 4a
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. Det er også gitt retningslinjer for beslutningsgrunnlaget, hvor det
fremgår at ved behov for økt transportkapasitet skal mulighetene for å løse transportbehovet med
et effektivt kollektivtilbud og bedre tilrettelegging for sykkel og gange utredes.
Toget skal være en attraktiv og kapasitetssterk ryggrad i kollektivtransportsystemet og er 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 Fredrikstad og Sarpsborg sentrum. Lokalisering og framdrift for ny
togstasjon i Fredrikstad er også viktig for den videre sentrumsutviklingen.
Når det gjelder planlagt utvidelse av rv. 110 mener vi det er vanskeligere ut fra nasjonale og
regionale mål å forsvare en utbygging til firefelts vei. Vi viser også til vår uttalelse 20.06.2010, ved
høring av Konseptvalgutredning for transportsystemet i Nedre Glommaregionen. Vi viser også til brev fra
Samferdselsdepartementet 02.01.2020 hvor det blant annet fremgår at regjeringen er i gang med å
fastsette et videreutviklet nullvekstmål med fokus på reduserte utslipp (lokale utslipp og
klimagassutslipp), støy, framkommelighet og arealbruk. Når det videreutviklede nullvekstmålet er
fastsett, vil det bli lagt til grunn i en eventuell ny belønningsavtale med Nedre Glomma.
Vi mener planforslaget i for liten grad har vurdert hvilken virkning foreslått utbygging av rv. 110 vil
ha på fremtidens trafikk. Det fremgår av planforslaget at det ikke er ment å gå rutebusser langs ny
rv. 110, noe som utelukker kollektivfelt. Foreslått utvidelse vil derfor kunne gi en stor
kapasitetsøkning for personbiltrafikk, og vanskeliggjøre målet om å ikke øke veksten i
personbiltrafikken.
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Vi ser av planforslaget at det er et mål at trafikk skal overføres fra sideveisnettet til rv. 110 for å
muliggjøre alternativ bruk av bygatenettet. Det presiseres videre at dette, og om nullvekstmålet skal
nås, forutsetter en rekke tiltak som ligger utenfor dette prosjektet.
Vi vil presisere at andre virkemiddel eksempelvis kan være parkeringsavgifter og bompenger. Slike
virkemiddel er ofte kontroversielle og vil kun ha effekt i den tid ordningen er innført.
Arealplanlegging som virkemiddel, gir mer varig virkning. Til tross for eventuelle andre tiltak mener
vi det bør vurderes nærmere om det er riktig løsning å utvide rv. 110 til fire felt på hele strekningen.
All erfaring tilsier at økt utbygging av veikapasitet gir mer trafikk, og dette vil da komme i strid med
overordnede mål. Vi mener det bør vurderes en mer avgrenset løsning. Dette vil også kunne gi
besparelser i økonomi, areal og masseforvaltning.

MASSEFORVALTNING OG FORURENSNINGSFARE

Det fremgår av planene at prosjektene vil genere et stort masseoverskudd, blant annet i forbindelse
med tunneldriving. En større andel av overskuddsmassene forutsettes kjørt bort til eksterne
deponier.
Bane NOR opplyser i kommunedelplanen at de har startet en prosess med å gjøre en samlet
vurdering av masseoverskudd og deponier for alle InterCity-prosjektene i Østfold. Vi oppfordrer
Bane NOR til å undersøke muligheter for koordinering og samarbeid også med andre aktører i
regionen. Vi 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. 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. Mulighet for gjenbruk av masser bør også være et moment i
vurderingen som gjøres av drivemetoder for tuneller.
Gjenbruk og gjenvinning av masser 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.
Det planlegges deponi for masser i steinbruddet i Kiæråsen innenfor planområdet. Vi mener at det
videre planarbeidet må tydeliggjøre hvilke typer masser som tillates på avsatt areal til deponi.
Utfyllingen på stedet bør være tilstrekkelig miljørisikovurdert for å se om det er akseptabelt at denne
aktiviteten kan foregå på området.
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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 dersom
miljørisikovurderingen viser at det er fare for forurensing. Dersom tiltaket krever en tillatelse etter
forurensingsloven § 11 grunnet forurensningsfaren må det søkes forurensningsmyndighet om
tillatelse. Dersom det er et avfallsdeponi i henhold til avfallsforskriften kapittel 9 er det
Fylkesmannen som er myndighet.
Vi viser for øvrig til dette brevets vedlegg 1 med veiledning om masseforvaltning og myndighet etter
forurensningsloven. Vi ser det som viktig at dette blir avklart i kommende reguleringsplan(er), slik
som anført i bestemmelse 6 e).
NATUR - OG VANNMILJØ

Prosjektet vil berøre flere verdifulle naturverdier. Vi ser det som viktig at føringene i bestemmelse 6
a) følges opp i videre reguleringsplanlegging. Vi mener imidlertid ikke denne kan ses på som
uttømmende for hvilke vurderinger og avklaringer som skal skje i reguleringsplanene. Bekkedrag i
området, skogen i Mørkedalen er eksempler på naturverdier det også må tas hensyn til i videre
planlegging. Videre må det sikres faunapassasjer som reduserer faren for at jernbane og vei blir et
hinder for naturmangfoldet. Faunapassasjer for mindre dyr bør ses i sammenheng med bekkedrag
og overvannsystemer.
Vi ser det som viktig at resipienten for tunelldrivevann og 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 av økologisk eller kjemisk tilstand i vann, med
mindre unntakshjemlene i vannforskriften § 12 er oppfylt.
Det er tatt inn som en planbestemmelse at det skal gjøres hydrogeologiske vurderinger av dammen i
Brattliparken og Bingedammen for å redusere risikoen for vannstandsenking. Det fremgår av
planene at Bane NOR er kjent med at området er preget av marine avsetninger, og forventer
utfordrende grunnforhold.
Vi mener også fjerning av eksisterende jernbane bør inn i videre planleggingsprosess, som et
avbøtende tiltak.

BARN- OG UNGES INTERESSER

Kommende reguleringsplanprosess bør finne erstatningsareal for Merkurbanen. Viser for øvrig til ny
veileder om barn og unge i plan og byggesak. Veilederen presiserer blant annet sammenhengen
mellom folkehelseloven og plan- og bygningsloven, og verdien av aktiv medvirkning fra barn og unge
selv.

JORDVERN

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
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jordbruksjord både under og etter gjennomføringen. IC-prosjektet omfatter også Sarpsborg
kommune. Delutredningen om naturressurser viser at Sarpsborg mangler egnede arealer for
nydyrking som avbøtende tiltak. Vi vil derfor råde forslagsstiller til å utrede mulige nydyrkingsarealer
både i Fredrikstad og andre steder i regionen. 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
Planforslaget 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.
Det finnes nasjonale føringer med anbefalte grenseverdier for dette. For at foreslått
kommuneplanbestemmelse skal bli noe mer konkret vil vi anbefale at denne viser til de nasjonale
føringene i T-1442 (støy) og T-1520 (luftkvalitet).

For øvrig viser vi til kommunens ansvar som planmyndighet, jf. Fylkesmannens forventningsbrev til
kommunene 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.

Med hilsen
Geir Sørmoen (e.f.)
seniorrådgiver

Carl Henrik Jensen
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent og senes uten signatur

Kopi til:
Fredrikstad kommune

Postboks 1405

1602

FREDRIKSTAD
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Viken fylkeskommune
Postboks 220
Statens vegvesen region øst Postboks 1010 Nordre Ål

1702
2605

SARPSBORG
LILLEHAMMER

Vedlegg:
1. Veiledning om masseforvaltning og myndighet etter forurensningsloven
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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 (sist oppdatert oktober 2019) –
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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Saksbehandler:
Torleiv Yli Myre
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NVEs uttalelse til kommunedelplan med konsekvensutredning for
InterCity Østfoldbanen dobbeltspor Fredrikstad-Sarpsborg
(delstrekning Seut-Rolvsøy) og rv. 110 Simo-St. Croix - Fredrikstad
kommune, Viken
Det vises til oversendelse av 05.12.2019.
Kvikkleire
NVE savner hensynssoner for skred på plankartet, med bestemmelser som inneholder krav om utredning
av reell fare senest i forbindelse med reguleringsplan. Ev. kan det utarbeides eget temakart hvor
kvikkleiresonene fremkommer, så lenge hensynssoner med bestemmelser blir juridisk bindende.
I bestemmelsene bør det vises til områdestabilitetsrapporten med kartvedlegg, og angi at faren for
områdeskred må utredes nærmere iht. NVEs kvikkleireveileder 7/2014 i forbindelse med
reguleringsplan/områderegulering. Tilsvarende bør det legges inn generelle bestemmelser i planen
knyttet til utredning av faren for kvikkleireskred i hele planområdet, slik at faren for kvikkleireskred
samlet sett blir tilstrekkelig ivaretatt på kommunedelplannivå.
NVE bemerker også at det er sett på korridorer parallelt med eksisterende bane, men at stabiliteten her
har gjort at man har valgt å legge alternativene lengere inn i landet og i fjell. Lislebystranda trekkes frem
som et utfordrende område mht. stabilitet. Dersom Bane NOR har identifisert dette som en mulig
kvikkleiresone, bør det tegnes opp en faresone. Informasjon om grunnundersøkelser bør meldes inn til
NADAG slik at informasjonen er tilgjengelig også for andre.

Med hilsen

Toril Hofshagen
regionsjef

Torleiv Yli Myre
seniorrådgiver

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
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Uttalelse til varsel om høring og offentlig ettersyn av kommunedelplan for IC Østfoldbanen
Fredrikstad - Sarpsborg - Delstrekning Seut - Rolvsoy og r\' 110

Es

Vedlagt folger dokument fra Mattilsy net.
Har du sporsmal kan du kontakte oss ved
22 40 00 00.
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UTTALELSE TIL VARSEL OM HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN AV
KOMMUNEDELPLAN FOR IC ØSTFOLDBANEN FREDRIKSTAD SARPSBORG - DELSTREKNING SEUT- ROLVSØY OG RV 110
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 ,ann 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 Follland

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.
Dokumenter som ma ha signatur blir i tillegg sendt i papirversjon.
www.mat t I I sy net .no
Mattilsynet
Seksjon slakteritilsyn og mat Østfold og
Follo

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

Postadresse:
Felles postmottak, Postboks 383
2381 Brumunddal

Telefaks: 23 21 68 01
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FREDRIKSTAD KOMMUNE
Postboks 1405
1602 FREDRIKSTAD

Vår ref.: 145679/2020 - 2020/677
Deres ref.:
Dato: 27.03.2020

Kunngjøring - Uttalelse til kommunedelplan intercity - FredrikstadSarpsborg - strekning Seut-Rolvsøy
27. februar 2020 ble forslag til kommunedelplan for Intercity Seut-Rolvsøy til offentlig
ettersyn behandlet av Fylkesrådet i Viken fylkeskommune. Vi oversender med dette
saksfremlegg og protokoll fra møtet.
Vi inviterer Fredrikstad kommune til videre dialog om vår høringsuttalelse.

Vennlig hilsen
Øyvind Solum
Fylkesråd for planlegging og folkehelse

Vedlegg:
1 Uttalelse til kommunedelplan for Intercity Fredrikstad-Sarpsborg – strekning SeutRolvsøy
2 Protokollutdrag Uttalelse til kommunedelplan Intercity - Fredrikstad-Sarpsborg strekning Seut-Rolvsøy

Kopi til:
SARPSBORG KOMMUNE
BANE NOR SF
FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN
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

STATENS VEGVESEN
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Møteprotokoll

Utvalg:

Fylkesrådet

Møtested:

Galleriet

Dato:
Tid:

27.02.2020
14:30 - 15:00

Faste medlemmer som møtte:
Navn

Funksjon

Halvard Ingebrigtsen

Medlem

Siv Henriette Jacobsen

Medlem

Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim

Medlem

Olav Skinnes

Medlem

Johan Edvard Grimstad

Medlem

Kristoffer Robin Haug

Medlem

Øyvind Solum

Medlem

Camilla Sørensen Eidsvold

Medlem

Edvin Søvik

Medlem

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Kristian Thowsen

fylkesdirektør

Hilde Hermundsgård Reine
John Arve Eide

fylkesdirektør

Håkon Bjarne Johnsen

fylkesdirektør

Solveig Helene Olsen

fylkesdirektør

Knut Sletta

fylkesdirektør

Anne-Lise Kristoffersen

seksjonsleder

Det ble ikke framsatt spørsmål til innkallingen eller sakslisten.
Det ble ikke framsatt spørsmål om habilitet.
Dokumentet er elektronisk godkjent
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Fylkesrådets behandling av sak 11/2020 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.

Anbefalinger og sterke faglige råd:
1. Fylkesutvalget i Østfold sin anbefaling av veialternativ 1 for rv.110 Simo-St-Croix gjentas,
ut fra en helhetlig vurdering og hensyn til by- og knutepunktutvikling. Alternativene i
eksisterende trasé kan aksepteres.
1. Fylkesutvalget i Østfold sin anbefaling om å slutte seg til forslagsstillernes anbefaling av
jernbanealternativer gjentas.
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 god måte.
1. Fylkesråden understreker viktigheten av helhetlig og langsiktig planlegging for å søke den
beste løsningen for knutepunktet på Grønli. Det videre planarbeidet bør søke å i størst
mulig grad samordne vei- og jernbaneløsninger i felles reguleringsplan og/eller felles
anleggsperiode.
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.
Anbefalinger og sterke faglige råd:
1.Fylkesutvalget i Østfold sin anbefaling av veialternativ 1 for rv.110 Simo-St-Croix gjentas, ut fra en
helhetlig vurdering og hensyn til by- og knutepunktutvikling. Alternativene i eksisterende trasé kan
aksepteres.

2.Fylkesutvalget i Østfold sin anbefaling om å slutte seg til forslagsstillernes anbefaling av
jernbanealternativer gjentas.
3.Delutredning kulturmiljø skal være retningsgivende for videre planarbeid når dette berører viktige
kulturminneinteresser. Viken fylkeskommune varsler at det kan bli aktuelt med innsigelse i neste planfase
om ikke viktige kulturminner ivaretas på en god måte.
4.Fylkesråden understreker viktigheten av helhetlig og langsiktig planlegging for å søke den beste
løsningen for knutepunktet på Grønli. Det videre planarbeidet bør søke å i størst mulig grad samordne
vei- og jernbaneløsninger i felles reguleringsplan og/eller felles anleggsperiode

Saksframlegg

Saksnr.: 2020/677

Behandlet av

Møtedato

Fylkesrådet

27.02.2020

Utvalgssaksnr.

Vedlegg:
1

IC Seut-Rolvsøy plankart

2

IC Seut-Rolvsøy planbestemmelser

3

IC Seut-Rolvsøy illustrasjonshefte

4

IC Seut-Rolvsøy planbeskrivelse

5

IC Seut-Rolvsøy måloppnåelse og anbefaling

Uttalelse til kommunedelplan for Intercity FredrikstadSarpsborg – strekning Seut-Rolvsøy
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.
Anbefalinger og sterke faglige råd:

1. Fylkesutvalget i Østfold sin anbefaling av veialternativ 1 for rv.110 Simo-St-Croix
gjentas, ut fra en helhetlig vurdering og hensyn til by- og knutepunktutvikling.
Alternativene i eksisterende trasé kan aksepteres.
2. Fylkesutvalget i Østfold sin anbefaling om å slutte seg til forslagsstillernes anbefaling
av jernbanealternativer gjentas.
3. Delutredning kulturmiljø skal være retningsgivende for videre planarbeid når dette
berører viktige kulturminneinteresser. Viken fylkeskommune varsler at det kan bli
aktuelt med innsigelse i neste planfase om ikke viktige kulturminner ivaretas på en god
måte.
4. Fylkesråden understreker viktigheten av helhetlig og langsiktig planlegging for å søke
den beste løsningen for knutepunktet på Grønli. Det videre planarbeidet bør søke å i
størst mulig grad samordne vei- og jernbaneløsninger i felles reguleringsplan og/eller
felles anleggsperiode.

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 Seut– Rolvsøy og rv.
110 Simo – St. Croix. Arbeidet med kommedelplanen 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 Seut - Rolvsøy og rv.110 Simo-St.Croix ut til høring og offentlig ettersyn. Viken
fylkeskommune har følgelig arvet en sak etter Fylkesutvalget i Østfold, og bør fokusere
uttalelsen til kulturminner og kulturmiljø (slik forutsetningene hele tiden har vært), samt til
forhold som ikke var kjent da saken ble lagt ut til offentlig ettersyn.
Fylkesutvalget i Østfold behandlet saken 19.09.2019 (sak 2019/7963) og vedtok å legge
følgende alternativer ut til offentlig ettersyn:
Seut-Kiæråsen:
- Jernbanealternativ 6b + vegalternativ 1 med tunell under Kiæråsen
- Jernbanealternativ 6b + vegalternativ i eksisterende trasé som omfatter både
alternativ 2 og 3
Kiæråsen-Rolvsøy
- Jernbanealternativ 4a
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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. Økt usikkerhet om gjennomføringen av
Intercity, etter vedtak i Sarpsborg kommune om å ikke 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 samtidig viktig å trygge god forankring i den nye fylkeskommunen.

Fakta
Strekningen Seut–Rolvsøy er en del av den større InterCity-satsingen for 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 by- og sentrumsutvikling,
fortetting rundt stasjonene og at flere kan benytte kollektivtransport i hverdagen. Ny rv.110
Simo-St.Croix med fire felt er et prosjekt i Bypakke Nedre Glomma. Prosjektet er tatt med i
planarbeidet for InterCity for å sikre gode løsninger, både i planfasen, anleggsfasen og for de
ferdige anleggene.
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

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.
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.

3

I arbeidet med forslaget til kommunedelplan er planavgrensningen delt opp i to
kommunedelplaner:



Seut-Rolvsøy + rv.110
Rolvsøy-Klavestad + fv.118 ny sarpsbru

Forslag til kommunedelplan for Intercity på stekningen Seut-Rolvsøy 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).
Fylkesutvalget i Østfold ga sin tilslutning til Bane Nors anbefalinger av jernbanealternativer
ved utlegging til offentlig ettersyn 19.09.2019. Fylkesutvalget anbefalte veialternativ 1 for rv.
110 Simo-St. Croix av hensyn til by- og knutepunktutvikling. Samtidig ble også veialternativ 2
og 3 lagt ut på høring.
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.
Tiltaksbeskrivelse jernbane
For jernbane er kun ett alternativ per delstrekning lagt ut på høring.
Jernbanealternativ 6b for Seut-Kiæråsen går gjennom St. Hansfjellet i tunnel nord for dagens
jernbanetunnel. I stasjonsområdet vil jernbanesporene ligge omtrent 3,5 meter under dagens
laveste punkt i området, mens kollektivgaten og reisetorget vil ligge på ca. 2 meter høyere
enn dagens terrengnivå. Det vil være behov for heving av terrenget i stasjonsområdet og
etablering av en åpen byggegrop i Bydalen for å etablere en kort betongtunnel.
Jernbanealternativ 4a for Kiæråsen-Rolvsøy innebærer fjelltunnel under Kiæråsen som
kommer ut i dagen nordøst for Gamle Glemmen kirke. Dobbeltsporet går gjennom Glemmen
gård og deretter over på en ca. 900 meter lang viadukt som går i ca. 10 meters høyde
gjennom deler av næringsområdet langs Dikeveien. Viadukten vil bli godt synlig i landskapet.
Omtrent ved Hans Nielsen Hauges vei kommer dobbeltsporet inn langs eksisterende
jernbanetrasé og ned på bakkenivå. Eksisterende jernbanetrasé tas ut av bruk.
Tiltaksbeskrivelse veialternativer delstrekning Seut-Kiæråsen:
To veialternativer er på høring, alternativ 1 med tunell under Brattliparken, og et alternativ i
dagens trasé som omfatter veialternativ 2 og 3. For Seut-Veumveien/Holmegata (jernbane og
vei) og Grønli-St.Croix (vei) er alternativene tilnærmet identiske. Nytt kollektivknutepunkt ved
Grønli er utformet noe forskjellig i de ulike alternativene, men det overordnede konseptet og
reisetorgfunksjonene er felles på tvers av alternativene.
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Veialternativ 1 (tunell under Brattliparken)
Veialternativ 1 krysser under jernbanen etter rundkjøringen med Veumveien/Holmegata og
går ned i tunnel. Tunnelen går under Brattliparken og kommer opp i dagen i gaten Fremskridt
nord for Glemmen videregående skole. Tunnelen har to løp og er ca. 760 meter lang. Ved
tunnelportalene og en strekning mellom Frydenberg og Bratliparken er det ikke tilstrekkelig
bergoverdekning. Her vil det, på samme måte som i Bydalen, bli åpen byggegrop for å
etablere betongtunnel, som siden vil bli dekket til. Ettersom veitunnelen ikke legges gjennom
St. Hansfjellet i veialternativ 1 vil det være mulig å gjøre om dagens veitunnel for rv. 110 til
gang- og sykkelvei.
Veialternativ i eksisterende trasé (omfatter alternativ 2 og 3)
Veialternativ 2 og 3 er lagt ut til høring som én veitrasé i forslaget til kommunedelplan. Dette
er for å gi rom for optimalisering og detaljering i neste planfase. Statens vegvesen anbefaler
denne traséen.
Begge alternativene fortsetter etter rundkjøringen ved Veumveien/Holmegata parallelt med
dobbeltsporet gjennom St. Hansfjellet og langs stasjonsområdet på Grønli. Gjennom St.
Hansfjellet legges de fire feltene gjennom dagens veitunnel og jernbanetunnel, som begge må
utvides. Her er det fjelltunnel, men på østsiden av St. Hansfjellet fortsetter veien i
betongtunnel. Betongtunnelen innebærer åpen byggegrop i anleggsfasen, men ved ferdig
anlegg vil veien bli dekket av lokk. Lengden på betongtunnelen, og hvor mye av rv.110 som
blir liggende i dagen, vil være et tema i den videre optimaliseringen av alternativene.
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Figur 1: Jernbane- og veialternativene mellom Simo og Grønli/St. Croix
Reviderte veialternativer fra rapport om muligheter for kostnadsoptimalisering av
veialternativene
Statens vegvesen har etter ferdigstilt konsekvensutredning, utarbeidet en rapport som ser
nærmere på mulighetene for kostnadsoptimalisering av alternativene for ny rv.110.
Bakgrunnen for utredningen er risiko knyttet til vanskelige grunnforhold og høye
kostnadsanslag som ligger utenfor rammen for rv. 110 i Bypakke Nedre Glomma. De reviderte
veialternativene erstatter ikke de opprinnelige veialternativene i planbeskrivelsen, men sier
noe om mulighetsrommet for å optimalisere og justere alternativene i neste planfase.
Måloppnåelse og forslagsstillernes anbefaling
Fredrikstad kommune og Østfold fylkeskommune har stilt seg bak Bane Nors anbefaling av
jernbanealternativ 6b på delstrekningen Seut-Kiæråsen, og alternativ 4a på delstrekningen
Kiæråsen-Rolvsøy. Måloppnåelsen for de ulike alternativene og forslagstillernes anbefalinger
er gjort rede for i vedlegg 6. Under følger en oppsummering:
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Bane Nor har vurdert måloppnåelsen for sju effektmål som ble definert i
konseptvalgutredningen for InterCity. For dobbeltspor Seut-Kiæråsen er det funnet
beslutningsrelevante forskjeller mellom alternativene innenfor tre effektmål:





Miljøvennlig transportsystem: Alternativ 6b + 1 har noe større klimagassutslipp for
bygging, drift og vedlikehold enn øvrige alternativer. 6b + 1 vurderes imidlertid som
best når det gjelder kompakt byutvikling, tilgjengelighet for gående, syklende og buss,
samt redusert transportbehov.
Regionforstørrelse og byutvikling: Alternativ 6b +1 vurderes som best for byutvikling
og lokal og regional utvikling, mens 6b + 3 har lavest måloppnåelse.
Trafikksikkert transportsystem: Veialternativ 3 (eksisterende trasé) vurderes som noe
dårligere på grunn av fotgjengerkrysning i plan på tvers av rv. 110.

For rv. 110 Simo–St. Croix har Statens vegvesen vurdert måloppnåelsen hovedmålene i
Bypakke Nedre Glomma samt prosjektspesifikke mål. Det er funnet beslutningsrelevante
forskjeller mellom alternativene innenfor tre av Bypakke Nedre Glommas hovedmål og to av
de prosjektspesifikke målene:







God og sikker framkommelighet for gående, syklende, kollektivreisende og
godstransporten: Alternativ 3 vurderes som marginalt dårligere enn alternativene med
planskilt krysning.
Fokus på et sikkert transportsystem: Alternativ 3 vurderes som marginalt dårligere på
grunn av krysning i plan med lysregulering.
Reduksjon av klimagassutslipp og lokale miljøproblemer: Alternativ 1 har større
klimagassutslipp enn alternativ 2 og 3.
God framkommelighet for gående og syklende på tvers av rv. 110: Alternativ 3 er
vurdert som marginalt dårligere på grunn av krysning i plan med lysregulering.
Prosjektet skal bygge oppunder god byutvikling: Alternativ 1 vurderes som best,
alternativ 3 som dårligst.

Statens vegvesen som forslagsstiller anbefaler videre planlegging i en korridor langs
eksisterende rv. 110 (som rommer veialternativ 2 og 3). Dette vil gi lavest investeringskostnad
og lavest klimagassutslipp i anleggsfasen. Gjennom videre optimalisering vil man kunne få en
god måloppnåelse ved å redusere de viktigste ulempene ved veialternativ 3. Statens vegvesen
kan ikke anbefale veialternativ 1. Etter deres vurdering veier ikke fordelene for by- og
knutepunktutvikling opp for den høye investeringskostnaden, og det kan ikke påregnes at
statlige myndigheter aksepterer en slik merkostnad.

Problemstillinger og alternative løsninger
Byutvikling
Det er utarbeidet et eget fagnotat for byutvikling. Utredningene viser at veialternativ 1 er
betydelig bedre for byutvikling enn alternativene i eksisterende trasé. Tunell under
Brattliparken vil gjøre det mulig å unngå barrierevirkninger av rv.110 mellom nytt
stasjonsområde og bysentrum. Tilgjengeligheten for fotgjengere og syklister vil være
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betydelig bedre i dette alternativet. Å legge hovedveien utenom stasjonsområdet vil også
kunne frigjøre større arealer til utvikling i Fredrikstad sentrum. Statens vegvesen anbefaler
imidlertid ikke veialternativ 1 på grunn av vesentlig høyere investeringskostnader
sammenlignet med alternativene i eksisterende trasé.
I alternativene i eksisterende trasé går rv. 110 langs stasjonen, og vil kunne skape en
barrierevirkning mellom stasjonsområdet og sentrum som reduserer tilgjengeligheten for
gående og syklende. Det vil også være mer krevende å skape et attraktivt byrom,
sammenlignet med tunell-alternativet ettersom rv. 110 og fv.109 vil legge beslag på verdifulle
arealressurser sentralt mellom stasjonen og byen. Alternativene i eksisterende trasé vil likevel
gi muligheter for byutviklingsarealer ved det nye knutepunktet. Samtidig vil attraktiviteten til
disse arealene reduseres av nærheten til sterkt trafikkerte arealer.
Østfold fylkeskommune har vært i dialog med tiltakshaverne om tilleggsbestemmelser i
kommunedelplanen (§ 3-3) som sikrer at det skal søkes løsninger med redusert
barrierevirkning, god tilgjengelighet for gang-, sykkel-, og kollektivtrafikk, samt løsninger med
lokk på høyde med bygulv over rv.110, slik at området oppleves som en flate. Disse tiltakene
kan redusere ulempene for byutvikling, og gjør at alternativene i eksisterende trasé kan
aksepteres.
Kulturminner
Innenfor planområdet er det en rekke kulturminner av både lokal, regional og nasjonal verdi.
Disse er grundig behandlet i Delutredning Kulturmiljø (2018). Fylkeskommunen har først og
fremst ansvar for kulturminner av regional og nasjonal verdi.
Konsekvensene for kulturminnene innenfor planområdet er for alle alternativer vurdert som
stor negativ i konsekvensutredning.
For delstrekningen Seut-Kiæråsen er alternativ 6b+1 det dårligste alternativet når det gjelder
kulturminner (da dette innebærer rivning av hus nord for ny jernbanetrasé). Delstrekning
Kjæråsen-Rolvsøy, Jernbanealternativ 4a, gir utfordringer knyttet til Gamle Glemmen kirke,
som er et automatisk fredet kulturminne. Alternativet medfører også fare for ødeleggelse av
et helleristningsfelt i Hauge-området, og planlagt riggområde vil berøre et annet
helleristningsfelt og en skålgrop. Det skal svært gode grunner til for å tillate fjerning av
helleristningsfelt – dette er i praksis noe som sjelden eller aldri blir gjort. Bevaring av
helleristningsfelt vil derfor bli et viktig tema i videre planarbeid.
Vei- og jernbanetiltakene på delstrekning Seut-Kiæråsen berører et stort antall kulturminner,
både bygninger som er verneverdige i seg selv og bygninger som bør vernes fordi de inngår i
et tidstypisk kulturmiljø som er relativt intakt. Dette siste gjelder både selvgrodde
forstadsmiljøer fra 1800-tallet langs Glemmenveien og mer planmessig utbygde boligområder
fra tidlig 1900-tall. Viktige enkeltobjekter som kan gå tapt er for eksempel gamle Glemmen
kommunelokale (“herredshuset”) og “Villa Elisabeth” i Øyvind Sørensensgate, som er et tidlig
eksempel på en murvilla i plankebyen Fredrikstad. Det er vanskelig å se for seg at disse ville
blitt tillatt revet eller vesentlig endret som ledd i en normal byutvikling på Grønli.
Ved Trosvik er det spesielle hensyn knyttet til Cicignons landsted og berginskripsjoner.
Kommunedelplanen kommer delvis i konflikt med eksisterende hensynssone kulturmiljø rundt
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Trosvik gård. Hensyn til kulturmiljøet ved Trosvik gård blir derfor et viktig tema for
reguleringsplanarbeidet.
Det er i dag ingen total oversikt over automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet,
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.

Vurdering
Fylkesråden 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 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.
Fylkesråden stiller seg bak vurderingen om å gå videre med jernbanealternativene 6b for
delstrekning Seut-Kiæråsen, og 4a for Kiæråsen-Rolvsøy, i tråd med fylkesutvalget i Østfold
fylkeskommune sitt vedtak.
Det er nødvendig å fremme innsigelse til alle alternativene i planforslaget. Innsigelsen er
imidlertid av teknisk karakter og kan løses ved enklere endringer i plankart og bestemmelser.
Videre gis det en rekke faglige råd og andre innspill til planforslaget, og til videre planarbeid.
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 gjennomgås og oppdateres med
riktige arealformål. For eksempel skal kirkegården ved Gamle Glemmen kirke være markert
med formål Grav- og urnelund.
Faglige råd og innspill
By- og knutepunktutvikling ved Grønli:
Utbygging av dobbeltspor gjennom byen med nytt kollektivknutepunkt på Grønli og
tilhørende veiutbygging er trolig det enkeltprosjektet som vil ha størst konsekvenser for
Fredrikstad i overskuelig framtid. Det er derfor viktig å ha et langsiktig perspektiv i
planleggingen. InterCity-utbyggingen er ikke bare et samferdselsprosjekt, det er også i stor
grad et byutviklingsprosjekt. Derfor veier mulighetene for ønsket by- og knutepunktutvikling
veie tungt i vurderingen av de ulike vegalternativene.
Å finne gode løsninger for stasjonsområdet ved Grønli er en svært kompleks problemstilling.
Nytt knutepunkt på Grønli vil koble togtilbudet bedre opp mot busstilbudet. Dette vil støtte
opp om nullvekstmålet i personbiltrafikken, som er et sentralt mål i areal- og
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transportplanleggingen og i Bypakke Nedre Glomma. Tiltaket vil også bidra til oppnåelse av
andre klimamål, ved å tilrettelegge for arealeffektiv og klimavennlig transport. InterCityutbyggingen vil imidlertid ikke løse dette alene, og det er viktig at utviklingen av knutepunkt
på Grønli sees i sammenheng med andre viktige planer knyttet til byutvikling, mobilitet med
mer. Samtidig må man ikke glemme at dette er et stort samferdselsprosjekt som vil føre til
omfattende og langvarige inngrep tett på sentrum. Nærheten til sentrum gir mange
muligheter, men gjør det også særlig viktig hvordan stasjonsområdet med tilstøtende
veianlegg og adkomstmuligheter for gående, syklende og buss, utformes. Å kombinere
utvikling av et kompakt, attraktivt og godt tilgjengelig kollektivknutepunkt med en
høytrafikkert riksvei med mye gjennomfartstrafikk er utfordrende.
Valg av veialternativ for rv. 110 Simo-St.Croix vil være av stor betydning for by- og
knutepunktutviklingen i Grønli-området, og koblingen inn mot sentrum. Fylkesråden er enig i
forslagsstillernes vurdering av veialternativ 1 som det beste alternativet for by- og
knutepunktutvikling. Dette alternativet frigjør verdifulle arealer tett på stasjonsområdet, som
beslaglegges av rv. 110 (eller lokk over rv. 110) i de andre veialternativene. Mindre støy og
luftforurensning fra veitrafikk vil også gjøre stasjonsområdet mer attraktivt som et byrom for
ferdsel og opphold. Alternativet har imidlertid negative konsekvenser for kulturminner og
kulturmiljø, da flere hus nord for ny jernbanetrasé må rives.
Statens vegvesen anbefaler ikke veialternativ 1. Fylkesråden støtter ikke denne vurderingen,
av flere grunner. For det første vurderes alternativ 1 å være det beste alternativet for by- og
knutepunktutvikling, noe som må tillegges stor vekt. Alternativet er beregnet å være ca. 850
millioner kroner (inklusiv mva.) dyrere enn det rimeligste alternativet (3), men det vurderes at
denne prisforskjellen kan forsvares, gitt det lange tidsperspektivet det planlegges for og de
store negative konsekvensene dårlige løsninger ved Grønli vil kunne få for utviklingen av byen
og kollektivknutepunktet. Alternativet sikrer gode og framtidsrettede løsninger i et sentralt og
svært viktig område i byen.
Veialternativ 2 og 3 ligger i samme korridor og har med sin plassering mellom sentrum og
stasjonsområdet et langt dårligere utgangspunkt for god by- og knutepunktutvikling.
Alternativ 2 retter imidlertid i relativt stor grad opp dette ved å være plassert under lokk langs
store deler av stasjonsområdet, fra St. Hansfjellet og fram til kollektivgata er passert. En slik
løsning vurderer fylkesråden som akseptabel.
Alternativ 3 vurderes derimot som en svært dårlig løsning av flere grunner. I dette alternativet
får man en firefelts vei i dagen parallelt med stasjonsområdet. Kollektivgata og
hovedforbindelsen for gående og syklende mellom Grønli og sentrum krysser rv. 110 i plan.
Ved en slik løsning vil man få en betydelig barriere mellom nytt kollektivknutepunkt på Grønli
og sentrum, både funksjonelt og visuelt. En firefelts vei i dagen sør for stasjonsområdet vil
splitte hele området mellom St. Hansfjellet og Grønlifjellet, slik at koblingen mellom sentrum
og Grønli langt på vei går tapt og dermed også mye av hensikten med å lokalisere ny stasjon
til Grønli.
De reviderte veialternativene uten lokk som har kommet fram gjennom rapporten for
kostnadsoptimalisering av veialternativene, samt Statens vegvesens anbefaling av korridor
langs eksisterende rv. 110 framfor et bestemt alternativ, viser at det vil være et særlig rom for
optimalisering i neste planfase hvis dette alternativet vedtas ved andregangsbehandlingen av
10

kommunedelplanen. Optimaliseringen er gjort med tanke på økonomiske og tekniske hensyn.
Hensynet til by- og knutepunktutvikling kan bli nedprioritert av forslagsstillerne i slike
optimaliseringsprosesser om ikke særskilte grep gjøres. For å sikre viktige prinsipper knyttet til
tilgjengelighet til knutepunktet som må ligge til grunn for videre optimalisering av veitiltaket
innenfor korridor langs eksisterende rv. 110, har tidligere Østfold fylkeskommune vært i
dialog med forslagsstillerne for å få sikret dette i planbestemmelsene. Fylkesråden vurderer at
videre planlegging av en veiløsning innenfor korridoren langs eksisterende rv. 110 kan
aksepteres med foreslåtte planbestemmelser (vedlegg 2).
Helhetlig og langsiktig planlegging for å søke den økonomisk og funksjonelt sett beste
løsningen for knutepunktet er svært viktig. Det videre planarbeidet bør søke å i størst mulig
grad samordne vei- og jernbaneløsninger i felles reguleringsplan og/eller felles
anleggsperiode.
Hensyn til kulturminner:
I Delutredning kulturmiljø (2018) 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 kulturminneverdier.
Delutredning kulturmiljø skal være retningsgivende for videre planarbeid når dette berører
viktige kulturminneinteresser. Viken fylkeskommune varsler at det kan bli aktuelt med
innsigelse i neste planfase om ikke viktige kulturminner ivaretas på en god måte.
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.
Forslaget om firefelts vei fra Grønli til St.Croix kan på sikt få negative konsekvenser for
kulturminnene i denne delen av Fredrikstad. St.Croix og Cicignon består hovedsakelig av eldre
villabebyggelse og mange av disse har høy arkitektonisk kvalitet og betydelig kulturhistorisk
verdi. De planlagte tiltakene kan utfordre strøkskarakteren, og sette ytterligere press
på Cicignon-området.
Jernbanealternativet som er valgt på delstrekningen Kiæråsen-Rolvsøy innebærer tunnel
under Glemmen gamle kirke, som er en middelalderkirke i stein. Riksantikvaren er myndighet
for middelalderkirker og har derfor sendt uttalelse i saken i brev datert 18.12.2019. De
påpeker viktigheten av å gjøre gode grunnundersøkelser før tunnelarbeidet settes i gang, slik
at en unngår setningsskader eller rystelser som kan skade kirken, jf. kulturminneloven § 3. Det
forutsettes også at vegetasjonen nord for kirken opprettholdes for å unngå at tunnelpåslaget
vil virke skjemmende på kirken og forstyrrende for utsynet fra kirken.
Videre vil det være avgjørende å finne best mulig løsninger for berørte
helleristningslokaliteter. Vi forutsetter at en i reguleringsarbeidet utreder alle muligheter for å
la helleristningene få ligge uskadet.
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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
fram vil det bli behandling hos Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
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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C1
From:
Sent:
To:
Subject:

Paul Hem <Paulemann@live.no>
9. desember 2019 17:02
Postmottak Bane NOR SF
Kommunedelplan Seut-Rolvsøy saksnummer 201601268

Hei
Viser til at dere ønsket innspill og tilbakemeldinger på dobbeltsporet.
Som tidligere pendler så er det jo veldig mange av oss som har bosatt oss i nærheten av stasjonen for
ikke å ha så mye reisevei til og fra denne – Noe som i mine øyne ikke hadde blitt så positivt med
tanke på stasjon på Rolvsøy. De få minuttene en hadde spart på rett linje hadde fort gått opp i
spinninga og mer til med tanke på mye lengre reisevei for de aller aller fleste i Fredrikstad.
Må jo legge til at i disse tider med et av Norges mest forurensede kryss i nabolaget kan det bli godt
med ny stasjon på Grønli. Regner med at vi da vil få bukt med mye av det ekstra svevestøvet fra
biltrafikken som følge av alle som sluses forbi der og som skal reise med tog. Ikke minst med tanke på
at mange vil ha biltrafikken helt bort også.
Turistene tror jeg heller ikke vil tenke at de kunne spart 5 minutter på vei til Oslo fra utlandet. Nå vil
enda flere av dem kunne hoppe av i Fredrikstad å se den koselige byen som vi er i ferd med å bygge.
Det vil være et kjempetiltak med stasjon på Grønli for både pendlere, studenter og andre reisende,
jeg tror at vi vil få en enda mer levende by i fremtiden.
Det eneste eneste negative jeg opplever er hvor lite informasjon som kommer til oss som blir direkte
berørt, dette har jeg tatt opp mange ganger. Dere har til og med etterspurt om epostadresser til oss
og sagt at det kommer info uten at vi har fått noe annet enn det vi får se i avisa. Der blir jo alt
krisemaksimert fra å skulle bli jernbane til ikke bli noe, så veldig vanskelig å følge med på.
Det er heller ikke alltid like lett å forstå hva dere legger ut på banenor.no sine sider (her tenker jeg på
hva som er lagt ut til høring nå, jeg har gjettet meg til at det er forslag til kommunedelplan med
konsekvensutredning. Det er veldig mye rot på sidene og flere steder så er det blandet nye og gamle
artikler om hverandre.
Vi skjønner at det ikke er lett å gjøre alle til lags, men vi som bor på Grønli er veldig frustrerte og
sliter veldig mtp fremtiden vår og hva som skjer med oss.
Mvh
Paul Hem

C2
From:
Sent:
To:
Subject:

Jens Nielsen <jens.nielsen88@hotmail.com>
9. desember 2019 19:54
Postmottak Bane NOR SF
Kommunedelplan Seut-Rolvsøy saksnummer 201601268

Hei,
Jeg bor midt i Fredrikstad og mener dagens foreslåtte løsninger er dårlige av følgende grunner:




Dobbeltsporet bør ha som styrende funksjon å forbinde Norge med utlandet, dermed er
Fredrikstad en omkjøring
Dobbeltspor gjennom Fredrikstad vil være som å ha E6 rett gjennom byen, ikke attraktivt
Nåværende jernbane kan fungere helt utmerket som intercity ved siden av et dobbeltspor
Råde-Sarpsborg

Det må gå an å bygge både høyhastighet for gods og folk til mellom Oslo og Gøteborg, i tillegg til at
nåværende toglinje blir værende aktiv. Vi får da oppretthold dagens tilbud + bygd ut et jernbanenett
mellom Nordens største byer, noe som for øvrig burde vært på plass i det forrige årtusen.
Mvh Jens Nielsen
Fredrikstad

C3
From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Christian Torgauten Antonsen <christian@antonsen-invest.com>
10. desember 2019 17:15
Postmottak Bane NOR SF
stian@langgard-konsult.com
Kommunedelplan Seut-Rolvsøy saksnummer 201601268

Hei
Ser dere etterlyser innspill fra innbyggere i Fredrikstad vedrørende den planlagte jern, og vei
utbyggingen.
Vi i Fredrikstad bør være utrolig glade for at det har blitt valgt en kronglete og dyr løsning mellom
Oslo og Gøteborg, som for oss vil løse flere av dagens trafikale problemer samt føre til en helt utrolig
vekst for byen.
Ingen vil selvfølgelig ha bane eller vei forbi SITT EGET hushjørnet, meg inkludert, men nå er det på
tide at dere tar på hørselvern og setter i gang!
Mvh
Chrsitian Antonsen
Bedreviter og nettroll

C4
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

C5

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.

C6

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

C7
From:
Sent:
To:
Subject:

Espen Bø <espenbo@gmail.com>
16. januar 2020 19:48
Postmottak Bane NOR SF
Innspill veiløsning santtansfjellet

Hei.
Jeg ønsker veiløsning 1. Men gang/sykkel tunnel til jerbanestasjonen.
Hvis ikke denne blir valgt ønsker jeg at man ser på en løsning for gående og sykklende
igjennom fjellet. Slik at man slipper å gå rundt eller over fjellet.

Med vennlig hilsen
Espen Klippenberg Bø
Mob.: +47 91916159

Med vennlig hilsen
Espen Klippenberg Bø

C8
Deres dato
2019-12-05

Vår dato
2020-01-29

Deres referanse
201601268

Vår referanse
94608
Vår saksbehandler
Hanne Korsvold
E-post: hanne.korsvold@hafslund.no

Bane NOR SF
Postboks 4350
2308 Hamar

Kopi til

UTTALELSE TIL VARSEL OM HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN AV KOMMUNEDELPLAN MED
KONSEKVENSUTREDNING FOR INTERCITY ØSTFOLDBANEN DOBBELTSPOR FREDRIKSTADSAPRSBORG (DELSTREKNING SEUT-ROLVSØY) OG RV. 110 SIMO-ST. CROIX
Hafslund Nett AS («HN») viser til utsendt varsel om høring og offentlig ettersyn av kommunedelplan –
delstrekning Seut-Rolvsøy og rv. 110 Simo-St. Croix i Fredrikstad kommune. Høringsfristen er 202002-12og uttalelsen er dermed innen fristen.
HN har etter energiloven anleggskonsesjon i Fredrikstad kommune. Dette innebærer at nettselskapet
etablerer og drifter strømnettet i kommunen (høyspent og lavspent fordelingsnett). Vi gjør
oppmerksom på at det foreligger områdekonsesjon for gamle Onsøy.
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 i 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 og 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 innenfor planområdet nær Rabekken og Rolvsøy. Kraftledningene har
byggeforbudsbelter som innebærer restriksjoner for arealbruken. HN har følgende kraftledninger innenfor og
i nærheten av planområdet:
•
•
•
•
•
•

Raa-Sandem – 47 kV, totalt byggeforbudsbelte 16,2 m, dvs. 8,1 m fra trasé.
Raa-Gluppe – 47 kV, totalt byggeforbudsbelte 20 m, dvs. 10 m fra trasé.
Raa-Oredalen – 47 kV, totalt byggeforbudsbelte 20 m, dvs. 10 m fra trasé.
Hasle-Raa – 132 kV, totalt byggeforbudsbelte 28,5 m, dvs. 14,25 m fra trasé.
Raa-Greåker – 47 kV, totalt byggeforbudsbelte 16,5 m, dvs. 8,25 m fra trasé.
Oredalen3 – 47 kV, totalt byggefobudsbelte 16,2 m, dvs. 8,1 m fra trasé.

Nettselskapet ber om at traseene med byggeforbudsbelter registreres i planen som hensynssoner (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. Disse krysser planområdet
mellom Vestre Gravlund og St. Hans Fjellet, se vedlagt kart.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.
For å sikre nødvendig drift og vedlikehold av transformatorstasjonen må HN ha tilgang til anlegget 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 også oppmerksom på at Raa transformatorstasjon er plassert innenfor planområdet ved
rundkjøringen på Rabekken, nærmere bestemt gnr. 738 og bnr. 38. 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
Det må ikke gjøres inngripen i terrenget som medfører oppfylling av terrenget som medfører redusert
høyde opp til luftledningsanlegg.
2.5 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

3

Andre forhold

3.1 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
3.2 Inntegning på plankart
Nettselskapet gjør oppmerksom på at spenningsnivået for ledningsanleggene ikke må påføres i
planen, herunder plankartet. Kraftledninger skal på kart ha en enhetlig utforming, uavhengig av
spenningsnivå og eventuelle fysiske forskjeller. Parallelle ledninger som går i samme trasé, skal
tegnes som én ledning. Høyspenningskabler under bakken tegnes ikke inn på kartet. Selskapet viser i
denne sammenheng til Forskrift om forebyggende sikkerhet og beredskap i energiforsyningen
(beredskapsforskriften) § 6-2, og NVEs Veiledning til forskrift om forebyggende sikkerhet og
beredskap i energiforsyningen, pkt. 6.2.9.
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.
3.3 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:
Kartutsnitt
Restriksjoner sikkerhet for regionale luftlinjer
Restriksjoner sikkerhet regional- og sentralnett kabler
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From:
Sent:
To:
Subject:

Beate Midttun <beate.mi@online.no>
10. desember 2019 17:50
Postmottak Bane NOR SF
Fredrikstad og tog.

Jeg vil ha t-bane fra Onsøy til rett linje.
Jeg vil ha t-bane Fra sentrum til rett linje
Jeg vil ha t-bane Fra Rolvsøy til rett linje.
Mvh Beate Midttun, Onsøy.
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From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:
Attachments:

Per Bolstad <per.bolstad@fredrikstadfjernvarme.no>
23. januar 2020 15:03
Postmottak Bane NOR SF
Jan E. Tonby; Eggen Espen
Kommunedelplan Seut-Rolvsøy saksnr. 201601268
InterCity-prosjektet, høringsuttalelse til justert planavgrensning og
planprogram, Fredrikstad-Sarpsborg, saksnummer 201728151

Hei,
Vi viser til deres brev datert 5/12-2019.
Vi har gitt en uttalelse i forbindelse med en tidligere høring i 2018. Viser til vedlagte e-post datert
12/2-2018. Våre kommentarer/innspill er de samme i dag.
Ta kontakt så snart detaljplanlegging og prosjektering starter.
Med vennlig hilsen
Fredrikstad Fjernvarme AS
Per Bolstad
Adm. Direktør
Mobil 907 69 748
Postadresse: Øraveien 2, 1630 Gamle Fredrikstad
Besøksadresse: Øraveien 2, 1630 Gamle Fredrikstad

......ren varme til Fredrikstad.
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From:

Sent:
To:
Cc:
Subject:

Jan Erik Tonby <IMCEAEX_O=EXCHANGELABS_OU=EXCHANGE+20ADMINISTRATIVE+20GROUP+20+
28FYDIBOHF23SPDLT+29_CN=RECIPIENTS_CN=EDC75CE339154E209C13A
4176BED61A9-JAN-ERIK+20TONBY@EURP189.PROD.OUTLOOK.COM>
12. februar 2018 15:12
Postmottak Bane NOR SF
Per Bolstad
InterCity-prosjektet, høringsuttalelse til justert planavgrensning og
planprogram, Fredrikstad-Sarpsborg, saksnummer 201728151

Vi viser til mottatte høringsdokumenter.
Vi gjør oppmerksom på at Fredrikstad Fjernvarme AS (FFAS) har fjernvarmekonsesjon som gir rett til
å bygge og drive et fjernvarmeanlegg i store deler av området som omfattes av det aktuelle
planprogrammet.
I den forbindelse er det viktig at plan- og utredningsarbeidet tar hensyn til eksisterende infrastruktur
for fjernvarme. Vi har god dokumentasjon på hvor vår infrastruktur ligger. Status for vår infrastruktur
pr. 18/8-17 ble oversendt deres plankonsulent i Cowi AS. Ved behov for oppdatert informasjon
underveis i plan- og utredningsarbeidet, skaffer vi dette. Vi ønsker å bli kontaktet i forbindelse med
de traséer som er aktuelle nær vår infrastruktur. I første omgang ser dette ut til å være i forbindelse
med strekningen Lislebyveien-Smørbøttaveien-Evjebekkveien-Dikeveien, samt i sentrumsområdet
Trara-Grønli. I forbindelse med sistnevnte ønsker FFAS å bli involvert i detaljplanlegging av ny
infrastruktur. Det kan også være ønskelig for FFAS å vurdere muligheten til å etablere ny spiss/reservelast for produksjon i området der det planlegges ny jernbanestasjon. Vi regner med at de
nevnte utfordringer relatert til fjernvarme vil belyses som en del av kap. 5.7, «Andre temaer som skal
belyses» og at det i dette kapittelet tas med et punkt som heter «Forhold til eksisterende og
planlagte overordnede fjernvarmeanlegg» på lik linje som de øvrige infrastrukturer/anlegg som er
nevnt i dette kapittelet.
Det har meget store konsekvenser å flytte på fjernvarmeledninger og dette er derfor ikke ønskelig.
Dersom dette likevel må gjøres, er det viktig å få dette med i løsnings- og tidsplanlegging. Alle
omkostninger med eventuell flytting og/eller sikring av infrastruktur for fjernvarme inkl. fiberkabler,
må dekkes av Bane Nor/Statens vegvesen.
*******************************************************************************************
Med vennlig hilsen
Fredrikstad Fjernvarme AS
Jan Erik Tonby
Siv.ing/Prosjektleder

......et miljøtiltak som monner
E-post: jan.erik.tonby@fredrikstadfjernvarme.no
Mobil: + 47 91 88 01 61
Hjemmeside: www.fredrikstadfjernvarme.no
Postadresse: Stabburveien 18, 1617 Fredrikstad

Besøksadresse: Stabburveien 18, Råbekken Næringsområde, Fredrikstad
******************************************************************************************

C11
From:
Sent:
To:
Subject:

Gunnar Andersson <gunnarand@gmail.com>
10. desember 2019 20:00
Postmottak Bane NOR SF
Kommunedelplan Seut-Rolvsøy saksnummer 201601268

Det viktige er sentral plassering av stasjonen slik at jernbanen også blir et alternativ for transport
internt mellom byene i Østfold, med tett kopling til buss og sykkelveier inn til stasjonen. Alternativ 1
som vist i filmen ser ut til å være den beste løsningen skissert.
Jeg synes jernbanen som transport internt i Østfold bør få større fokus. Det er minimalt med
passasjerer til Gøteborg, men et enormt potensiale for persontransport mellom byene i Østfold og
Follo. Jeg vet ikke om dere har regnet på potensialet, men ut fra køene på 109 og tilsvarende på
broa er det mange. Men da må stasjonen ligge i sentrum.
Med vennlig hilsen
Gunnar Andersson
Lenafjellet 33
1621 Gressvik
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From:
Sent:
To:
Subject:

Espen Heen <espenheen@gmail.com>
6. februar 2020 12:05
Postmottak Bane NOR SF
Kommunedelplan Seut-Rolvsøy saksnummer 201601268

Høringsinnspill fra folkeaksjonen "Redd skogen i Mørkedalen"
Vi ønsker å gi innspill til den tiltenkte bruken av Mørkedalen og Kiæråsen i de foreliggende planene
og utredningene.
Et av de bynære områdene som gjør lite ut av seg i planen, men hvor forslagene kan få store
konsekvenser, er det som kalles Kiæråsen (BA 10). Siden langt tilbake i forrige århundre har dette
vært et bygg- og anleggsområde på omkring 70 mål. Det store pukkverket som en gang lå her har
etterlatt seg et krater i fjellet på rundt 20 meters dybde som stedvis er erstattet med jord og bløte
fyllmasser. I dag brukes «gropa» først og fremst til lager for kommunalteknisk materiell og
øvingsvirksomhet. Rester av gamle jernbanesviller, utbrente batterier og feiestøv indikerer at det kan
være forurensede masser i grunnen. Området er gjerdet inn, men går man inn gjennom en av de
utallige åpningene, vil man raskt oppdage et velfungerende nettverk av stier som mange turgåere
benytter seg av. Skogen er nemlig i ferd med å ta tilbake deler av området.
I første utkast til kommunens arealplan 2020-2032, under «føringer for utbyggingsområder» (s.55),
er det foreslått at Kiæråsen (BA 10) skal utvikles til boliger og at det tillates massedeponering opp til
gammel fjellkant for å bedre solforholdene. Det dokumentet som nå ligger ute til annen gangs høring
har lagt til: «Adkomst skal løses fra Lisleby Àlle i nordenden av Mørkedalen» (s.62).
Vi regner med at forslaget må sees i sammenheng med anbefalingene for jernbanetrase gjennom
Fredrikstad sentrum. Togsporet ønskes i tunnel under Grønlifjellet, Bratthammeren, i kulvert ved
Fredrikstad Bryggeri, videre i bue under Kiæråsen, Falchåsen, Nøkleby skole og ut av fjellet nord for
Gamle Glemmen kirke. Tre km med tunnel skaper et enormt behov for å kvitte seg med stein! Bane
NOR skriver i en av sine utredninger at de planlegger å bruke Kiæråsen som rigg- og deponiplass via
sidetunnel og kjøre steinen rett ut i den gamle pukkverksgropa! Dessuten trengs det både en
anleggsvei og en evakueringsvei for den nye jernbanetunnelen, og den har Bane NOR foreslått skal gå
tvers gjennom Mørkedalen fra – nettopp - Lisleby Àlle.
Bane NOR har skrevet mange rapporter om ulike konsekvenser av inngrep og trasevalg. Likevel, så
vidt vi har klart å lese oss til, foreligger det ingen sammenstilling av den totalbelastningen som
dagens foreslåtte planer innebærer for natur- og boligområdene rundt Kiæråsen. Bane NOR skriver at
endringer for trafikk-avvikling, inklusive gang og sykkelveier i området, vil måtte påregnes, men vil
først bli nærmere beskrevet i framtidige reguleringsplaner. Dette gjør oss bekymret!
Gropa i Kiæråsen kan ta omkring en million kubikkmeter stein og grus. Dette tilsvarer rundt regnet
130 000 lastebillass, hver på ca 15 tonn! Kiæråsen som et fjell på over 60 meter vil reise seg på nytt.
Et massedeponi på denne størrelsen, bare noen hundre meter unna det som i kommuneplanen
defineres som Fredrikstad sentrum, er mildes talt kontroversielt. Her vil det bli støy og støv i en stor
omkrets i minst de fem årene som prosjektet er estimert å ta.
Ser man for seg at gigantiske anleggsmaskiner, borerigger og tunnel-utstyr er tenkt fraktet inn fra
Lisleby Àlle gjennom tettbebygde boligområder i Falchåsen og Fagerliveien tvers over den nye gangog sykkelveien som skal bygges?
Aksjonen «Redd skogen i Mørkedalen», med nesten 2000 underskrifter, har tidligere stått på
barrikadene for å hindre at denne nær-skogen ville bli desimert av utbyggerplaner. Et samlet politisk

miljø sluttet seg til disse ønskene i 2018. Det ble altså lagt tydelige føringer for å sikre et viktig
rekreasjons- og nærtur-området for Lisleby, Nøkleby, Cicignon og deler av Trara og Sentrum,
inklusive en rekke skoler og barnehager. De siste folkehelse- og levekårsrapportene i kommunen
viser at nettopp flere av disse lokalsamfunnene har utfordringer som gjør behovet for gode
friområder ekstra viktig å opprettholde. Det er dessuten lite nærparker her sammenlignet med andre
deler av byen.
Vi frykter at de foreliggende forslagene vil terminere Mørkedalen som et stille rekreasjonsområde for
mange, mange år framover. Et rikt, variert og kulturhistorisk spennende mikro-økosystem med stor
ikke-materiell verdi for innbyggerne i sentrum av Fredrikstad vil bli forringet - i verste fall helt
ødelagt. Deler av selve Mørkedalen vil bli omgjort til anleggsvei og senere boligvei.
Vi protesterer på det sterkeste at Mørkedalen skal bli redusert, påført støv og støy og få byttet sin
siluett av skog mot boliger. Vi tror Mørkedalen har større verdi som rekreasjonsområde enn som
fyllplass og boligområde.
PS: Dere er velkommen til å ta kontakt hvis dere ønsker å få utdypet sysnpunkter.

På vegne av aksjonen «redd skogen i Mørkedalen»
Stig Torp
Espen Heen

Med vennlig hilsen
Yours sincerely
MD Espen Heen
+47 997 36 353
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Bane Nor
Postboks 4350
2308 Hamar

Fredrikstad, 21. januar 2019

Kommunedelplan Seut-Rolvsøy saksnummer 201601268.
Vi viser til kunngjøring vedrørende ovennevnte. Vår henvendelse knytter seg til fremdrift og
ferdigstillelse av reguleringsplan med stadfestelse og opphør av gjeldende bygge-og deleforbud for
området. Vi vil på vegne av grunneiere i Glemmen Gård Næringspark og nærliggende grunneiere gi
følgende innspill til den fremlagte Kommunedelplan.
Det er for oss avgjørende å få en så rask prosess som mulig. Med dagens bygge- og deleforbud er vi
avskåret fra videre planlegging og utvikling av området, herunder omregulering og nødvendig
tilpasninger ved fremføring av banen.
Situasjonen i dag er at det i område er virksomheter som sysselsetter over 160
medarbeidere. Området har potensiale for ytterligere 200-250 arbeidsplasser.
Det er for oss vesentlig at vi kan fortsette vårt arbeide med utvikling av området. Gjeldende byggeog deleforbud for området har medført at dette arbeide i det alt vesentlige har stoppet opp. Dette
setter oss i en vanskelig situasjon.
Vi vil også peke på pkt. 8.21 hvor det fremkommer at Bane Nor på grunn av byggeforbud i området
ser for seg at dette området kan benyttes som riggområde. Etter vårt syn er dette helt uakseptabelt
idet hele område er klart for utbygging. Et unntak her er eventuelt den delen som skal erverves av
Bane Nor.
Vi har tidligere vært i kontakt med Bane Nor sitt kontor i Fredrikstad vedrørende koordinering av
nødvendig omregulering av gjeldende reguleringsplan for våre eiendommer knyttet til fremføring av
banen. Det er vårt ønske at denne dialogen kan videreføres og gjerne forsterkes. Vi anmoder derfor
om å bli løpende informert om fremdriften i reguleringsarbeidet. Dette er viktig for å kunne fremme
våre forslag til omregulering, med det mål at reguleringsplanene kan behandles samtidig av
Fredrikstad Kommune.

Vennlig hilsen

Glemmen Gård Næringspark

Øivind Aspeng

Glemmen Gård Næringspark representerer følgende grunneiere:
Rolvsøyveien Industripark A/S
Bertel O. Steen Eiendom A/S
Dahle Eiendom Holding A/S
Glemmen Gård Eiendom A/S
Glemmen Tomt 3 A/S
Glemmen Tomt 7 A/S
Glemmen Gård Utvikling A/S

C14
Oslo, den 10 februar 2020

Til: Bane Nor
Dere saksref: 201601268-30

Varsel om høring og offentlig ettersyn av kommunedelplan med konsekvensutredning for
InterCity Østfoldbanen dobbeltspor Fredrikstad-Sarpsborg (delstrekning Seut-Rolvsøy) og
rv. 110 Simo-St. Croix
Vi viser til Deres brev av 5.12.19.
Norsk Bergindustri er en bransjeforening for bedrifter som leter etter, utvinner, forvalter eller foredler
mineralske ressurser i Norge, eller bedrifter som på annet vis har særlig tilknytning til bergindustrien.
Vi understreker med dette viktigheten av at man undersøker berørte områders eventuelle geologiske
forekomster i området som enten benyttes til mineraluttak i dag eller som kan ha potensial til å skape
nye arbeidsplasser og næringsutvikling i framtiden. Ressurser i berggrunnen kan ligge til grunn for
lokal næringsutvikling og tilgang til mineralske råstoffer vi alle er storforbrukere av. Et kommende
trasevalg kan føre til at man beslaglegger ressurser som kan være lokalt, regionalt, nasjonalt eller
globalt viktige, uten at disse er kartlagt før vedtak fattes.

Norsk Bergindustri anmoder derfor om å undersøke berggrunnen før vedtak om trasevalg fattes, for
ikke å hemme framtidig næringsutvikling i eller i tilknytning til det foreslåtte verneområdet.

Norges Geologiske Undersøkelse og Direktoratet for mineralforvaltning har gode kartløsninger der
forekomster og eventuelle uttak er synlige. Vi anmoder fylkesmannen til også å ta høyde for
forekomster som ikke er omfattet av drift i dag, men som kan være aktuelle for uttak i framtiden.

Med vennlig hilsen,

Anita Helene Hall, Generalsekretær

C15

Bane NOR
Sent pr epost til postmottak

12.02.2020

Høringsinnspill kommunedelplan Seut-Rolvsøy
1.

Oppsummering

Vårt selskap Hassingveien 40 Eiendom AS eier eiendommene
Hassingveien 40 og Hassingveien 38, hhv. gnr/bnr 208/1215 og
208/1538, totalt ca. 10 mål grunnareal innenfor planområdet.
Hassingveien 40 består i dag av et forretningsbygg på ca 6.500 kvm
og en asfaltert parkeringsplass. Hassingveien 38 er en ubebygd
eiendom.
Eiendommene er i plan som trådte i kraft 22.03.12 «Grønlikvartalet»
detaljregulert for utbygging til sentrumsformål (kontor, forretning,
annet byggeområde, tjenesteyting og garasjeanlegg) med
utbyggingspotensial ca. 20.000 kvadratmeter i tillegg til dagens
bebyggelse. I planen er det også regulert en ny bygate på
sørøstsiden av eksisterende bebyggelse.
Eiendommene ligger med strategisk beliggenhet som nabo til det
planlagte stasjonsområdet. Tomtene representerer en viktig
byutviklingsressurs i tilknytning til den nye stasjonen, men er i stor
grad foreslått omdisponert til en veitrafikkmaskin av betydelige
dimensjoner.
Dessverre mener vi at den foreslåtte kommunedelplanen legger opp
til et unødvendig og uønsket veistystem i tilknytning til det nye
stasjonsområdet på Grønli, som: 1.) direkte motarbeider de
transportpolitiske og miljømessige målsetningene med
jernbanesastningen i Fredrikstad, 2.) ødelegger for ønsket
byutvikling og 3.) innebærer store og unødvendige tilleggskostnader
for det offentlige.
I det følgende utdypes disse tre hovedpunktene.

2.

Foreslått veisystem motvirker
hovedformålene med intercity

Ny intercity gjennom Østfold er et etterlengtet infrastrukturtiltak i
regionen. En ny og langt mer effektiv jernbane gjennom Fredrikstad
er etter vårt syn viktig i denne sammenhengen, særlig i lys av de
endringene i transport og mobilitet som er nødvendig for å nå
landets,regionens og byens klimamål.

Fauna Eiendom AS,
Cort Adelers gate 2, 0254 Oslo

Telefon: +47 911 05 111
E-post: rasmus@faunaeiendom.no

I planbeskrivelsen er formålet med satsningen formulert slik:
«Satsingen skal gi de reisende kortere reisetid og flere avganger på
Østfoldbanen, Vestfoldbanen, Dovrebanen og Ringeriksbanen. Det
er også et mål at satsingen skal bidra til en ønsket by- og
sentrumsutvikling ved at stasjonene plasseres så sentralt som mulig.
Dette muliggjør fortetting rundt stasjonene og at flere kan benytte
kollektivtransport til sine daglige reiser.»
Videre er det uttrykkelig presisert at hovedmål er å overføre
transport fra bil til kollektive transportmidler, redusere
klimagassutslipp og lokale miljøproblemer, bidra til byutvikling samt
begrense arealinngrep.
Med det veisystemet som i kommuneplanen planlegges på og ved
vår eiendom ved nye Grønli stasjon, kan vi ikke se at noen av de her
nevnte målsetningene er ivaretatt. Tvert imot bryter etter vårt syn
foreslåtte løsninger med alle disse viktige målsetningene.
I alle alternativer er det ved vår eiendom planlagt en svært bred
kollektivtrase der dagens Fv 109 går i tillegg til en ny firefelts vei rett
ved siden av og gjennom vår eiendom. I tillegg er det foreslått
omfattende gang- og sykkelveisystemer ved begge veiene.
Samlet innebærer forslaget en vesentlig økning i biltrafikkapasiteten
på Fv109/Rv110.
Etter vårt syn virker denne veiplanleggingen lite gjennomtenkt. Det
nye veisystmet bærer preg av en overdimensjonert veitrafikkmaskin
som ikke hører hjemme i moderne byplanlegging der mobilitet med
kolletive transportmidler står sentralt.
Etter vårt syn virker det som om utgangspunktet for
veiplanleggingen må spørssmålsstilles. Det bør etter vårt syn utvises
varsomhet med å legge opp til kapasitetsøkning for personbiltrafikk i
og gjennom Fredrikstad.
Intercityprosjektet gjennom Fredrikstad, en enorm offentlig
investering, har som nevnt som hovedmålsetning å overføre
biltrafikk til jernbane og andre kollektivalternativer. Det er på denne
bakgrunn vanskelig å forstå at det legges opp til en økning i
biltrafikkapasitet sammenlignet med dagens situasjon.
Prosjektet, for å kunne forsvares, bør etter vårt syn basere seg på at
personbiltrafikken i og gjennom Fredrikstad sentrum heller skal
reduseres enn økes.
Det er vist to separate veier på begge sider av og delvis gjennom
våre eiendommer. Begge veier legger beslag på areal tilsvarende to
fullverdige firefeltsveier. Årsaken til at det skal bygges en ny firefelts
vei i tillegg til den som går der i dag, synes å være at dagens firefelts
skal forbeholdes kollektivtrafikk.
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Vi mener det kan være en god ide å forbeholde en separat veitrase
for kollektiv, men det kan ikke være nødvendig å forbeholde en egen
firefelts vei til kun dette formålet.
Hovedpoenget er uansett at det foreslåtte trafikksystemet er for
omfangsrikt, og bør nedskaleres vesentlig for å oppnå den
samferdselspolitiske hovedmålsetningen med jernbanesastningen.
Nedenfor beskrives prinsipper for hvordan infrastrukturen kan løses
på en helt annen måte som ivaretar alle hovedmålsetningene.

3.

Nærmere om byutvikling

Det er på det rene at en slik veitrafikkmaskin som til nå er planlagt
kommer i sterk konflikt med byutviklingsønsket for stasjonsområdet.
Vi mener som rådmannen at stasjonsløsning 6b virker ok, men det
er altså det ekstreme veianlegget som etter vårt syn må endres.
a. Potensialet for god byvekst og et integrert byområde
Det potensielle byutviklingsområdet rundt den nye stasjonen er
begrenset av landskapsmessige, kulturelle og historiske faktorer
som Glemmen kirke, Trara og Glemmen skoler og noen av
Fredrikstads identitetsskapende sentrale knauser, St.Hansfjellet,
Brattliparken og åsen øst for dagens Grønlivei.
Flaten mellom disse avgrenser den nye “Stasjonsbyen” som bør
utvikles på en bymessig måte, som en fortsettelse av gate- og
bebyggelsesstrukturen i det eksisterende sentrum, ut fra prinsippene
under.

Illustrasjon fra parallelloppdrag januar 2016.

De store veianleggene og utvidelse av både 110 og 109 er planlagt
selv om trafikk iht. målene ikke skal vokse. Arealbeslaget er
betydelig, og resultatet er mindre og dårligere by.
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b. Arealbeslag
Arealbeslaget kommer som følge av storstilt satsing på vei, mens
området trenger gater og tilpassede løsninger. I planforslaget,
uansett alternativ, legges det opp til at flere parallelle veistrukturer
med stor bredde skal betjene byen.
Her skal firefelts vei – i forlengelse av 109 – ligge langs østre kant
og spise av flere eiendommer, parallelt med at et separat veianlegg
for sykkel får lov til å øke bredden på dette veianlegget som ikke på
noen måte kan betraktes som tilpasset nabolag eller de sentrale
målene om man burde stille til stedstilpasset byutvikling.
Det bør legges mer arbeid i å tilpasse strukturen til verdfulle
eiendommer med potensiale for utvikling, og til nabolag der det bor
folk.
Kollektivgaten, den nye Grønligata, spiser mye areal, og det virker
langt bedre om man legger mer vekt et bymessig tilpasset gatenett.
Målet bør være å skape en god forbindelse til sentrum der sentral
kollektivtrafikk berikes med sykkeltrafikk. Dette gir mer liv til det
sentrale stasjonsområdet og skaper samtidig attraktivitet for bruk av
sykkel til stasjonen.
Det bør videre arbeides for å gjøre byområder tilgjengelig for alle,
uten at bilen får det fortrinnet som planene viser. Buss, gange og
sykkel bør prioriteres framfor bil, og følge den sentrale forbindelsen i
ny Grønligate, og et ev. større veianlegg bør legges utenom, eller
der de skaper minst barriere i fht sammenhenger i byområdet.
Langs østre kan må arealbeslaget reduseres, enten ved at 109
legges under Grønliveien i kulvert sør til rundkjøring ved dagens
110, eller at det bygges tunnel som forbinder 109 med området
Dammyr, lenger øst.
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Illustrasjoner viser gode forslag fra tidligere parallelloppdrag og løsninger
som i større grad bygger videre på det Fredrikstad vi har i dag.

c. Mangelfull integrering mellom knutepunkt og bysentrum
Ny 110 uten lokk blir en stor barriere mellom byområdet og det
utenfor. Dette er svært uheldig. Ved valg av bredere 109 oppstår
også en barriere mellom knutepunkt og bebyggelsen øst for dette.
Som omtalt over er kollektivgaten er en god tanke, men som bygate
ville den spille en mer sentral rolle hvis den styrket forbindelsen til
sentrum – for alle trafikantgrupper. Slik den er tenkt i planen virker
den separert fra rollen som integrert gate, og bare løselig knyttet til
sentrumsstrukturen. Den svakere rollen henger nært sammen med
f.eks at sykkel er trukket ut av gata, og at det derfor ikke virker som
man har tenkt by for folk.
Under er illustrasjon der bussgata er tilpasset byområdet, og med
mulighet for samspill mellom kollektivreisende og andre myke
trafikkaner. På illustrasjonen vises også vei i øst som vi mener kan
legges i kulvert – helt eller delvis under terreng – slik at det blir
bedre utviklingsmuligheter og sammenhenger i området.
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Et godt grep om nytt byområde på Grønli, med mulighet til ny
sentrumstunnel, i flere alternativer.

For at stasjonen og dagens sentrum skal kunne spille på lag, må det
prioriteres en strøksgate med prioritering for gående, syklende og
kollektivtransport. En strøksgate er en gate med en god blanding av
mobilitet og programmer. Et knutepunkt på Grønli og en strøksgate
fra stasjonen til sentrum er med på å bryte ned barrieren dagens
jernbanetrasé og 110 utgjør. Samtidig er det også viktig å legge til
rette for flere forbindelser fra sentrum til stasjonen, for å skape et
mer sammensatt nettverk for daglig bruk, og derfor bør også
Glemmengatas rolle styrkes.
Se illustrasjoner under.
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d. Skala
Firefelts vei vil svekke knutepunktets rolle som bymessig løsning.
Den er en ukjent dimensjon i Fredrikstad, og særlig når den blir
sentrumsnær gjør den stor skade på opplevelse og sammenheng.
Veien bør utformes mer som gate, der de store trafikkmengdene
både fra 110 og 109 i størst mulig grad bør legges i fjell, eller i
kulvert med lokk. Ved tunnel under Grønlifjellet kunne mye trafikk
ledes direkte mot Fredrikstadbrua.
Et slik grep kunne frigjort areal på Grønli samtidig som man ville
unngått økt barrierevirkning langs Damyr, og ved St.Croix der
fjerning av jernbane kunne åpne for bedre sammenhenger i en i dag
oppbrutt struktur.
For øvrig bør trafikk i byen følge prinsippene under.
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e. Knutepunkt og fortetting
Vellykket knutepunktfortetting kjennetegnes av mulighet for gode og
interessante utviklingsprosjekter og et sammensatt innehold av
funksjoner – særlig på bakkeplan. Det er også en vesentlig
suksessfaktor at stedet kan utvikles til trygt for alle og med byliv over
døgnet, og at det derfor bør være sammensatt av
program/funksjoner, næring og bolig, samt service rettet mot fortau
og gatas liv.
Tetthet gjenspeiler ofte kostnadene ved utvikling av slike komplekse
løsninger og området bør gis relativt stort handlingsrom med hensyn
til byggehøyder og tetthet.
I planene for Grønli vil arealbeslag for vei i betydelig grad svekke
mulighetene til å innfri målene ved slik utvikling – noe som
uunngåelig svekker Grønlis rolle i sentrumsutviklingen.
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Illustrasjon: Fredrikstad utvikles framover med sterkere forhold mellom
stasjon og sentrum, og et handelssentrum med større utstrekning i flere
retninger.

For knutepunktet bør etter vårt syn følgende være førende:
Den tunge infrastrukturen bør legges under terreng for å frigjøre
overflaten til byutvikling og skape muligheter for en
sammenhengende byvev i forlengelse av dagens sentrum.
Stasjonen bør legges under og i sammenheng med større offentlig
byrom, et nytt Grønlitorg, og inngår som en del av bystrukturen.
Buss, taxi og kiss&ride organiseres i torgets randsoner, umiddelbart
tilgjengelig for reisende med toget.
Gatestrukturen forsterkes av en kompakt bystruktur med høy tetthet,
men med høyder tilpasset byens skala.
Torget og Grønligata flankeres av blandet og variert byprogram med
handel, servicefunksjoner, bolig, kontorer og offentlige program.
Stasjonsbygg løser de vertikale forbindelsene mellom torget og
plattformene. Denne kan ligge sentralt på torget.
Som en ikonisk gest til byen med landets høyeste bilbruk (og laveste
sykkelbruk?) gis sykkelen en prominent plass på toppen av
stasjonen.
Et viktig kulturelt eller offentlig bygg legges i direkte tilknytning til
torget for å generere aktivitet og byliv også utenfor butikkenes
åpningstider.
Glemmen kirke gis en sentral plassering i bygrepet slik at den blir et
viktig orienteringspunkt når man kommer opp fra stasjonen, og et
visuelt forbindelsesledd mellom sentrum og stasjonsområdet.
Sammenhenger i området bør styrkes, og det bør bearbeides gode
løsninger fra St.Hansfjellet i vest til Grønligata i øst – og fra
stasjonsområdet mot sentrum og resten av byen!
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Variant av byutvikling, der det er tatt hensyn til naboskap og en bymessig
utvikling, der veipreget nedtones. Her vist med forlengelse av 109, som kan
legges i kulvert/ tunnel og føres direkte mot 110.

4.

Kostnader

Det er tydelig kommunisert at staten har behov for
kostnadsreduserende tiltak for å kunne realisere satsningen på ny
jernbane gjennom Fredrikstad.
Å redusere den i utgangspunktet for omfattende veitrafikkmaskinen
på og ved våre eiendommer bør være et av de enkleste og minst
kontroversielle innsparingsgrepene.
Selve trafikkmaskinene som er planlagt blir naturligvis svært dyre å
bygge.
I tillegg kommer de helt unødvendige og betydelige
ekspropriasjonserstatningene.
Vår eiendom har i dag ca kr 11 millioner i årlige leieinntekter (lange,
stabile leiekontrakter). Dette vil i seg selv utgjøre en
ekspropriasjonserstatning på over kr 200 mill. I tillegg kommer det
vesentlige erstatningsmessige tapet knyttet til at det ikke blir mulig å
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realisere utbyggingspotensialet i dagens detaljplan, dvs tapt
fortjeneste ved å ikke kunne bygge over 20.000 nye kvadratmetre.
Dertil kommer behovet for ekspropriasjon av omkringliggende
eiendommer samt erstatning til alle virksomheter/leietakere som må
avslutte sine virksomheter i området.
Det er følgelig enorme beløp for det offentlige å spare dersom det
planlegges for et mindre omfattende veisystem på og ved våre
eiendommer. I tillegg kommer de samfunnsøknomiske gevinstene
ved bedre byutvikling.

5.

Konklusjon

Den enorme veitrafikkmaskinen ved Grønli stasjon som er vist i
høringsdokumentene vil etter vårt syn motvirke de miljømessige og
samferdselspolitiske målsetningene ved jernbanesatsningen, påføre
det offentlige store unødvendige kostnader samt ødelegge for viktig
byutvikling i Fredrikstad.
Vi mener Fredrikstad kommune, Bane Nor og Statens Vegvesen må
omarbeide planene for veisystemet ved den nye stasjonen slik at
eiendommene i større grad kan utnyttes til byutviklingsformål ved
den nye stasjonen og Grønli Stasjon kan bli et attraktivt, grønt og
fremtidsrettet knutepunkt for Fredrikstad.
Vennlig hilsen
Rasmus Os
Daglig leder
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From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Andreas Ongstad <andreas.ongstad@hotmail.com>
12. februar 2020 19:55
Postmottak Bane NOR SF
Gamle Falchåsen Velforening
Kommunedelplan Seut-Rolvsøy saksnr. 201601268

1619 Gamle Falchåsen velforening har følgende merknader til kommunedelplanen:
Gamle Falchåsen Velforening omfatter Falchåsveien, Marmorveien, Skiferveien, Skjellveien og
Syenittveien, og ligger i stor grad innenfor planavgrensningen for alternativ 4A i tunnel.
Flere husstander i velforeningen har meldt at de har energibrønner som ligger innenfor
planavgrensningen. Det er da også i området registrert et mindre antall energibrønner i NGUs
brønndatabase GRANADA.
Oppføringene i GRANADA kan imidlertid være mangelfulle, da det kan være brønner som ikke er
registrert i databasen, eller de kan være angitt med upresis plassering.
Ved den videre planleggingen bør det gjøres en kartlegging av alle brønner i området, både
registrerte og uregistrerte, med tanke på blant annet plassering og kapasitet.
Det vil også være behov for å avklart hvilke avbøtende tiltak som vil være aktuelle for eiendommer
som får sin brønn berørt av tunnelanlegget.
Med vennlig hilsen
Andreas Ongstad, på vegne av 1619 Gamle Falchåsen velforening v/ Bjørn Sigurd Røang

C17
From:
Sent:
To:
Subject:

Jostein Brunstad <jostein.brunstad@hotmail.com>
12. februar 2020 22:03
Postmottak Bane NOR SF
Innspill planer dobbeltspor fra Seut til Rolvsøy, Fredrikstad kommune

Til Bane Nor.
Gjennom Fredriksstad Blad har Fredrikstads innbyggere blitt oppfordret til å gi Bane Nor
innspill om jernbaneutbygging i Fredrikstad.
Undertegnede, som har vært fredrikstadborger siden 1978 tar dette på alvor og vil med
dette gi noen forslag.
Har lest om planene på Bane Nors hjemmesider. Meget lang planbeskrivelse - 151 sider - så
u.t. har ikke fått med alle detaljer fra denne.
(Dokumentnummer ICP-16-A-25250. Revisjon 05A) Har lest Bane Nors konklusjon om ny
togstasjon på Grønli og tunnell Grønli - Glemmen Gamle Kirke.
U.t.
•
•

Støtter planen om ny togstasjon på Grønli
Støtter planen om togtunnell fra Grønli til Glemmen Gamle Kirke

I tillegg vil u.t. foreslå:
Bygg gjerne, i tillegg til ny togstasjon på Grønli, også ny togstasjon på Ørebekk.
Begrunnelse: Fredrikstad er en av Østlandets største byer, med ca 82.000 innbyggere, og
folketallet stiger med nesten tusen innbyggere årlig.
Store byer trenger mer enn bare en stasjon, for å få folk til å ta toget. Hvor mange
togstasjoner fins innen Oslo? Ja i hvert fall er det et tosifret antall. Og Bergen har Bergen
stasjon og Arna stasjon.
Ørebekk ligger ved inngangen til Fredrikstad, når man kommer fra Oslo. En stor del av
Fredrikstads befolkning bor i Onsøy, nordvest for Fredrikstad sentrum, og for dem ville det
være mye lettere og mer praktisk å ta tog til/fra Ørebekk til/fra Oslo enn til/fra Grønli
stasjon.
Dette ville nok koste milliardbeløp ekstra, sammenlignet med å ha bare en togstasjon i byen,
men her er det snakk om en langsiktig investering, kanskje for 100 år framover. Så u.t. mener
det likevel vil være lønnsomt.
U.t. ønsker Bane Nor lykke til i det videre arbeidet med planlegging og bygging, og håper vi
ikke må vente altfor mange år på nytt dobbeltspor gjennom Østfold, fra Moss til Halden.
12. februar 2020
Med vennlig hilsen Jostein Brunstad
jostein.brunstad@hotmail.com
+47 41293877
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From:
Sent:
To:
Cc:
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An-Magritt Marthinsen <An-Magritt.Marthinsen@blaakors.no>
13. februar 2020 14:17
Postmottak Bane NOR SF
Ingunn K. Skaara; Bjørn Haugesten
Innspill til ny jernbane trase Seut- Sarpsborg

Vår eiendom som ligger i Sandveien 15 gnr 210/1/561, blir berørt av de foreslåtte traseene til ny
jernbane trase mellom Seut og Sarpsborg.
Eiendommen benyttes til å drive et heldøgns tilbud om krise og incestsenter på oppdrag fra
Fredrikstad og Hvaler kommune. Beboerne er voksne og barn i særdeles sårbare livssituasjoner.
Vi ser det som særs utfordrende å drive krise og incestsenteret i forhold til hvordan den planlagte
utbyggingen vil påvirke vår eiendom. Mulighet til å benytte seg av utearealene er en del av tilbudet
til beboerne. Våre utearealer blir kraftig redusert i anleggsperioden. Det stilles høye krav til sikkerhet
rundt drift av krisesentre. Uteområdene er derfor sikret ved gjerder og kameraovervåking av hensyn
til beboerne og de ansattes sikkerhet. Dette kompliserer muligheten og kostnadene ved å finne
alternative uteområder i anleggsperioden.
Vi vurderer derfor at den foreslåtte traseen og anleggsområdet vil vanskeliggjøre driften av
krisesenteret.
Vi ønsker å spille inn følgende to punkter i prosessen.
1. Det legges opp til en gang og sykkelsti foran vår eiendom (mellom jernbanetraseen og vår
eiendom) som vil gjøre dagens utearealer ubrukelige. Det er strenge regler for sikring av
bygninger og utearealer som bruker til krisesentre. Hvis man isteden kunne legge gang og
sykkelstien på baksiden av vår eiendom vil dette bety mye for tryggheten og bruken av
utearealene for våre beboere. Man kan da videreføre den gang og sykkelstien som går på
baksiden av Mercur banen i dag.
2. Vi ber om at det tas hensyn til at beboerne på krise og incestsenteret trenger sikre og rolige
omgivelser slik eiendommen i størst mulig grad vernes for anleggsmaskiner/anleggsmateriale
og anleggsstøy.
3. Vi tar forbehold om at vi kan komme tilbake med krav om støyreduserende tiltak på bygget,
om det skulle vise seg nødvendig, da støyberegninger ikke er gjort ennå.

Med vennlig hilsen
An-Magritt Marthinsen
Økonomisjef

_____________________________
Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad

Mosseveien 37, N-1610 Fredrikstad
Mob tlf (+47) 970 79615

C19
From:
Sent:
To:
Subject:

Anders Arvesen <anders.arvesen@focus.no>
13. februar 2020 23:21
Postmottak Bane NOR SF
Kommunedelplan Seut-Rolvsøy saksnummer 201601268

På vegne av Trosvik IF gis innspill til høringsforslag Kommunedelplan Seut-Rolvsøy saksnummer
201601268.
Det vises til Høringsforslagets Planbestemmelser som lyder:
BESTEMMELSER
6. Krav til videre planlegging
Følgende forhold skal belyses og avklares i videre reguleringsarbeid:
..
pkt c) Nærmiljø og friluftsliv:
Tiltak for anleggsfasen for å sikre en fotballbanekapasitet i byområdet som mest mulig tilsvarer
dagens situasjon, skal inngå i miljøoppfølgingsplanen.
Innspill om endring av pkt c) Nærmiljø og friluftsliv til å lyde:
Tiltak både i anleggs- og driftsfase for å sikre en fotballbanekapasitet i lokalmiljøet Trosvik som
minimum tilsvarer dagens situasjon, skal inngå i miljøoppfølgingsplanen.
Utdyping og begrunnelse for innspillet:
• Å sikre fotballbanekapasitet «i anleggsfasen» er viktig, men ikke tilstrekkelig eller helt logisk
uten at fotballbanekapasiteten sikres også etter ferdigstilling av tiltakene – dvs i driftsfasen.
• Begrepet «mest mulig» oppfattes som en svak ambisjon som det gis innspill om å erstatte
med «minimum» fordi det allerede før planlagte bane og veg tiltak er betydelig
underdekning av fotballbanekapasitet i Trosvik området. Samtidig har Trosvik området en
betydelig pågående og videre planlagt befolkningsvekst – som høyst trolig vil bli ytterligere
forsterket bl.a. av hyppigere og raskere IC tog kombinert med Trosvik områdets nærhet til
planlagt knutepunkt.
• Begrepet «i byområdet» oppfattes som for vidtfavnende og innspillet innebærer derfor å
erstatte dette med «i lokalmiljøet Trosvik». Dette fordi evt. nye fotballbaner i andre deler av
«byomådet» - eksempelvis på Cicignon eller nordre Kråkerøy - ikke ville være relevante
erstatninger for tapte eller reduserte Merkurbaner. Kort og trygg gang- og sykkel avstand er
avgjørende faktorer for barn og unges faktiske tilgang og bruk - også og kanskje spesielt for
idrettsanlegg og fritidsaktiviteter.
Med vårt innspill til endring vil bestemmelsene 6. Krav til videre planlegging pkt c) bedre og mer
treffsikkert bidra til å sikre barn og unges behov - og svare mer presist og dekkende opp til
vurderinger og forslag i Delutredning nærmiljø og friluftsliv pkt 1.4 - Forslag til avbøtende og
kompenserende tiltak som lyder:
Merkurbanen er sammen med Trosvikbanen hovedarena for Trosvik idrettsforening. Det er svært
viktig både for idrettsforeningen og for Trosvik lokalsamfunn at eventuelt nytt baneanlegg blir
liggende innenfor det området hvor barna tilhørende Trosvik faktisk bor. Et mulig avbøtende tiltak
her hadde vært å få etablert nye baner så nært eksisterende anlegg som mulig.
Vi ber om innspillet vurderes positivet og innarbeides i endelig forslag og vedtak.

Mvh

Styreleder Trosvik Idrettsforening
Anders Arvesen
Tlf. (+47) 415 28 992
anders.arvesen@focus.no
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Bane NOR
Postboks 4350
2308 Hamar
postmottak@banenor.no

Høringsuttalelse til kommunedelplan Seut-Rolvsøy saksnummer 201601268
Jeg har noen merknader til kommunedelplanen:
1. Tilpasning til alternative videreføringer fra Rolvsøy
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
Seut-Rolvsøy har som kjent ikke noen videreføring mot Sarpsborg på Rolvsøy, grunnet vedtak i
Sarpsborg kommunestyre, og dobbeltspor bygd etter denne planen vil da ende i dagens enkeltspor
på Rolvsøy.
Det nevnte vedtaket i Sarpsborg er ikke unikt i løpet av de siste 25 årene. Blant annet vedtok
Sarpsborg bystyre et lignende vedtak i 1997. Det har altså vært flere tilfeller der Sarpsborg bystyre
har vært negative til et dobbeltspor gjennom byen og av den grunn bør det være naturlig å se på
aktuelle alternativer utenom Sarpsborg i forbindelse med denne kommunedelplanen. Dette kommer
da i tillegg til alternativene som Sarpsborg ikke la ut på høring.
I rapporten «Høyhastighetsprosjektet Oslo - Kornsjø (Gøteborg)», tilgjengelig ved Bane NORs
bibliotek, link til innførsel: https://banenor.brage.unit.no/banenor-xmlui/handle/11250/155174,
foreslås det en linje med stasjon i Fredrikstad sentrum og som krysser Glomma på Rolvsøy, kalt B3.2.
Se også nærmere beskrivelse av alternativet i vedleggene til denne rapporten.
Merk at en videreføring over Glomma også kan være aktuelt etter fullført InterCity, dersom
hastigheten skal redusere ytterliggere. F.eks. ved en høyhastighetsbane mot Gøteborg og Malmø. For
ekspresstog som ikke stopper i Sarpsborg vil den lave hastigheten som er planlagt for InterCity
gjennom stasjonen medføre en vesentlig økt reisetid. En linje utenom byen vil derfor redusere
reisetiden betraktelig både på grunn av høyere hastighet, men også grunnet kortere kjørevei. Dette
må sees i sammenheng med den høye standarden som planlegges mellom Haug og Seut.
Rolvsøy er et naturlig avgreningspunkt for en slik linje, da linjen i utgangspunktet ligger høyt. Man
bør derfor ikke la seg begrense av dagens seilingshøyde, da dette forutsetningene for denne kan
endre seg. Det kan også tenkes at en fremtidig avgrening kun vil betjenes av persontrafikk og derfor
vil kunne ha vesentlig større stigning/fall enn InterCity.
Nåværende planarbeid behandler ikke spørsmål om en videreføring utenom Sarpsborg og det bør
belyses om hvilke tilpasninger som er nødvendig for en slik linje. Løsninger som hindrer eller øker
kostnadene ved en slik videreføring bør unngås.

Jeg ber derfor om at det vurderes muligheter for alternative videreføringer av dobbeltsporet ved
Rolvsøy utenom Sarpsborg og hvordan kommunedelplanen kan tilpasses slike.
2. Trafikksikkerhet og barriere ved vegalternativ 3 på Grønli
Vegalternativ 3, der det foreslås å bygge rv. 110 i dagen forbi Grønli er svært uheldig, da det legges
opp til at en hovedakse for gående og syklister i Fredrikstad skal krysse en sterkt trafikkert riksvei i
plan.
Dette kan umulig være en god løsning med tanke på trafikksikkerhet. Trafikkbildet blir svært
komplisert, da det innenfor en avstand på rundt 200 m er både tunnelportal, rundkjøring,
bussholdeplass og gangfelt. Slik veien er planlagt har den overhodet ikke bymessig karakter, og et
gangfelt er ikke noe bilistene vil være forberedt på.
Et gangfelt på riksveien vil være et sterkt avvik fra resten av veinettet i kommunen. I dag er det kun 3
steder der gangfelt krysser riksvei. Samtlige ligger langs den delen av rv. 22 som ble planlagt på 1930tallet. Dette blir også det eneste stedet i kommunen med gangfelt på firefelts vei.
Gangfeltet i vegalternativ 3 har også en rekke mulige distraksjoner. Ved kjøring ut av tunnelen eller
rundkjøringen er det en fare for at bilister vil «se forbi» gangfeltet og fokusere på hhv. rundkjøringen
eller tunnelportalen. Kryssløsningen med en kryssende bussvei vil trolig også føre til at en del
navigasjonssystemer vil foreslå en ulovlig sving inn på bussveien, noe som vil trekke
oppmerksomheten vekk fra gangfeltet og mot skjermer i bilen. Nærheten til tunnelportalen fører
også til risiko for blending av bilister på vei ut av tunnelen og dermed redusert evne til å oppfatte
trafikkbildet i stasjonsområdet. Dette er spesielt aktuelt ved lav sol, noe som basert på mine
simuleringer i Fredrikstads kommunes 3D Bymodell vil bli et problem, i morgenrushet. Grunnet det
store antall fotgjengere og syklister må det stilles spørsmål om hvordan trafikkflyten i krysningen. Det
store antall fotgjengere vil føre til en konstant strøm over riksveien og dermed få muligheter for biler
til å passere gangfeltet. Det vil trolig kunne danne seg lengre bilkøer som strekker seg inn i tunnelen
på den ene siden og rundkjøringen på den andre. Det foreslås lysregulering, men et lyskryss kan ikke
forventes å være i drift kontinuerlig, og man må da stille spørsmål om hvor robust veisystemet i
Fredrikstad vil bli med vegalternativ 3.
Vegalternativ 3 vil totalt sett føre til en dårligere trafikksikkerhet i Fredrikstad enn i dag. Rv. 110 har i
dag full separasjon mellom myke trafikanter og motorisert trafikk. På Grønli kan myke trafikanter
krysse enten over eller under rv. 110 og fv. 109. Det å erstatte dagens løsning med et gangfelt
samtidig som man legger til rette for økt trafikk med både myke trafikanter og motorisert trafikk vil
være en kraftig forverring av trafikksikkerheten for myke trafikanter sammenlignet med i dag.
Det er også svært uheldig at rv. 110 danner en barriere mellom stasjonen og bysentrum i
vegalternativ 3. Da dagens planfrie kryssing erstattes med gangfelt over en sterkt trafikkert riksvei er
det mulig at det blir en større barriereeffekt enn i dag. Kommunedelplanen belyser ikke disse
problemstillingene ved vegalternativ 3.
Jeg ber derfor om at vegalternativ 3 forkastes grunnet den forverrede trafikksikkerheten og
barriereeffekten sammenlignet med dagens situasjon og vegalternativ 2.
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Forum for natur og friluftsliv Østfold
ostfold@fnf-nett.no

Sarpsborg, 14/2-2020

BaneNOR
postmottak@banenor.no
Dette brevet sendes på vegne av: DNT Nedre Glomma, Naturvernforbundet i Østfold,
Norges Jeger- og Fiskerforbund Østfold, Norsk Ornitologisk forening Østfold og Østfold
Botaniske Forening.

BaneNOR har på høring kommunedelplan for IC-strekningen Seut-Rolvsøy, med høringsfrist 14.
Februar. Strekningen er delt i to, og med felles planlegging vei og jernbane for første delstrekning
mellom Simo og St Croix.
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 Østfold-byene, og raskere pendling til og fra Oslo vil være med på å øke tilflyttingen
ytterligere. Bypakke Nedre Glomma, som skal flytte biltrafikk ut av sentrumsområdene, er også en
del av planleggingen.
Utbygging av jernbane med dobbeltspor er nødvendigvis arealkrevende, og vil skape mange
konflikter. BaneNOR har i sine rapporter gitt sitt 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.
Vi anser at alternativene for løsning av jernbane og vei på strekningen er godt belyst, men mener at
verdien av området Mørkedalen/Bingedammen er adskillig høyere enn konsekvensutredningen
tilsier. Mørkedalen var, i forslag til ny kommuneplan for Fredrikstad, lagt ut som mulig område for
boliger, noe som førte til massiv mobilisering for å redde området fra utbygging. Dette førte til at
kommunen endret seg og de vil nå legge området inn som LNF i kommuneplanen. Fredrikstad

Oscar Pedersens vei 39 Pb. 220,
1702 Sarpsborg
ostfold@fnf-nett.no / 98 62 41 69
www.fnf-nett.no/ostfold
Org. nr.: 917044066

kommune har ambisiøse mål om få bevare bynære områder for rekreasjon og friluftsliv, noe som er
viktig for å fremme trivsel og god folkehelse.
Hvis dette høringsutkastet til kommunedelplanen blir vedtatt får det store konsekvenser for
naturmangfold og det nære friluftslivet i Mørkedalen.
Gropa etter masseuttaket på Kiæråsen er planlagt brukt som deponiområde. Enorme mengder med
masser fra tunelldrivingen skal ifølge planen fraktes dit via en anleggsvei gjennom nordre del av
skogen i Mørkedalen. Denne veien skal deretter bli permanent rømningsvei. Veien vil framstå som en
barriere som fragmenterer naturområdet. I anleggsperioden vil både støy og støv føre til at området
mister sine stille kvaliteter, samt at området blir farlig å bruke for myke trafikanter. At man velger
denne løsningen er for oss uforståelig.
Fra planbeskrivelse med konsekvensutredning s 120:
Kiæråsen-Rolvsøy: konsekvenser for naturmangfold
Heller ikke mellom Kiæråsen og Rolvsøy er det store forskjeller på alternativene, se tabell 9-13.
Alternativ 4a kommer dårligst ut med liten til middels negativ konsekvens, mens alternativ 2a har
liten negativ konsekvens. Negative konsekvenser for begge alternativer er knyttet til påvirkning og
inngrep i naturtypelokaliteter ved Bingedammen/Mørkedalen og Råbekken. Ved
Bingedammen/Mørkedalen vil midlertidig anleggsveg og senere permanent atkomstveg til
rømningstunnel gi arealbeslag og dele opp et sammenhengende skogsområde. Planlagt oppfylling av
det tidligere steinbruddet i Kiæråsen med overskuddsmasser, kan gi uønsket partikkelavrenning og
spredning av uønskete arter, samt at støv og partikler kan forårsake ødeleggelser i naturtypene i
nærliggende område (Bingedammen/Mørkedalen). Området ligger utenfor avgrensingen til
naturtypene og anses derfor ikke til å berøre naturtypen i vesentlig grad, men tiltak for å redusere
eventuelle negative virkninger må vurderes.
I sin vurdering av konsekvenser for nærmiljø og friluftsliv side 119, rangeres alle alternativer til
konsekvens liten positiv eller uten betydning. Det kan virke som at BaneNOR ikke har forstått
viktigheten av området Mørkedalen og Bingedammen. Dette området er ikke bare viktig for
naturmangfold, men er også et område som er svært viktig for bynært friluftsliv. Det er kartlagt
som et viktig friluftslivsområde, og er et populært rekreasjonsområde for flere boligområder, og
har i så måte stor lokal verdi. Fra områdebeskrivelsen i naturbase.no:
Flott friluftsområde med muligheter for fisking og bading i Bingedammen. Tauklatring på
Lislebyfjellet. Utsikt over byen. Grønn lunge i et tettbebygd område.
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Vi vil i innspill til Fredrikstad kommunes arealplan be om at den viktige nærtur-skogen i
Mørkedalen må bevares og gjøres til LNF-område. Kommunen må sikre at BaneNORs prosjekt ikke
spiser av arealet, og at skogen holdes intakt slik den framstår i dag. Alternative løsninger for
rømningsvei til tunell og uttransport av masser fra tunelldriving må utredes og få en reell
vurdering.
Vi ber derfor BaneNOR om å se på andre alternativer for uttransport av masser og permanent
rømningsvei.

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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Bydalen vel
v/ Egil Sekkelsten
egilsekkelsten@hotmail.com
Bydalen, 16.02.2020
Høringsuttalelse - Mørkedalen)
Vi registrerer at det er kommet en samferdselslinje, en fremtidig hovedvei fra vest og inn til
steinbruddet. Selv om dette potensielt er langt frem i tid vil Bydalen vel komme med noen
momenter og løfte de argumenter som her er vesentlige.
• De ubebygde, åpne arealene er viktige for byens borgere. Planområdet er del av et område
som brukes til trening, hundelufting, rekreasjon og barns lek. I en tid da byen rundt om
fortettes er det viktig å beholde slike områder som kan nås uten bruk av bil. Man bør derfor
utnytte arealer som er bebygd fra før mer intensivt i stedet for å forbruke ubebygd grunn.
• Arealene er viktige for naturmangfoldet. Planområdet er del av et område som består av tett
skog, bekk, dam og en åpen åsrygg. Det er gode sjanser for at det finnes verdifulle arter i
området, men omfanget er dårlig kartlagt. Føre-var-prinsippet og reglene om vurdering av
samlet belastning på økosystemer tilsier at forsiktighet med fordel kan utvises, spesielt med
hensyn til kommende
generasjoner. https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ha
rvestmagazine.no%2Fartikkel%2Fen-truet-urskog-midt-ifredrikstad&amp;data=02%7C01%7C%7Cff26bf9edbfd43dcd7fc08d7ae4d40e2%7C84df9e7
fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637169519128720810&amp;sdata=eBDnUUQ
YJvj%2BLmVWwSah3h%2BBi8Fvhp%2Fjhc2Ic%2BxZPbU%3D&amp;reserved=0
• Det er tidligere vært bred politisk enighet om å unngå bebyggelse i Mørkedalen, og Bydalen
vel tar utgangspunkt at dette også gjelder samferdselslinje.
https://www.fb.no/nyheter/planutvalget/lisleby-all/enstemmig-blankt-nei-til-morkedalen-planer-i-detteomradet-er-det-ingen-tvil/s/5-59-1278938
Bydalen vel er ikke negative til at eksisterende steinbruddkrater blir fylt igjen slik at
fjellkammen og naturen kan få tilbake sin opprinnelige kurvatur. Til dette arbeide bør
alternative adkomstveier vurderes slik at hensynet til naturen og Mørkedalen ivaretas.
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Høringsuttalelse for "Kommunedelplan for dobbeltspor Seut–
Rolvsøy og rv. 110 Simo–St. Croix".
Alternativ 2a+1, 6b+1 og 6b+2 har etter min mening for lite parkeringsplass for biler i nær
tilknytning til stasjonen og alternativ 6b+3 har total mangel på parkeringsplass for biler i nær
tilknytning til stasjonen. Antall parkeringsplasser for bil mener jeg må økes betraktelig for å
gi flere av Fredrikstads innbyggere, spesielt de med litt avstand fra sentrum bedre og lettere
tilgang til ny jernbanestasjon.
Bane Nors parkeringsstrategi vil for de togpassasjerene som er avhengig av bil for å komme
til en jernbanestasjon medføre lengere reisevei og bilkjøring for å komme til en
jernbanestasjon med parkeringstilbud for bil. Dette er etter min oppfatning ikke en
miljøvennlig og fremtidsrettet løsning. Jeg mener det må legges til rette for å benytte
nærmeste jernbanestasjon uansett om man går, sykler, kjører kollektivt eller kommer i bil.
Derfor mener jeg det er nødvendig med nok parkeringsplasser for biler ved et
kommunikasjonsknutepunkt som en jernbanestasjon er.
Etter min mening har alternativ 6b+2 en forferdelig dårlig løsning hva angår kryssende trafikk
mellom rv. 110 og kollektivgate med felt for gående og syklende. Her ser det ut som om det
ikke legges opp til planfri kryssing. Jeg mener denne løsningen vil gi dårlig trafikksikkerhet for
gående og syklende i tillegg til kø-problematikk på rv. 110 i bysentrum av Fredrikstad. Dette
er etter min oppfatning ikke en miljøvennlig og fremtidsrettet løsning. Derfor mener jeg
dette alternativet ikke bør realiseres.
Med vennlig hilsen
Bjørn Tore Thoresen
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FREDRIKSTAD
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Fredrikst ad kommune

Pr mail

Deres refe ranse:

Vår referanse: KAG

Fredri kst ad, 12. februar 2020

Høri ngssvar på kommunedelplan Int ercity Seut -Rolvsøy .
Vi viser t il ut lyst høringsrunde for «Kommunedelplan (KDP) med konsekvensut redni ng (KU) for
Int erci ty Øst foldbanen dobbelt spor Fredri kst ad - Sarpsborg (delst rekni ng Seut - Rolvsøy) og
Rv. 110 Simo - St .Croix».

a

Fredrikst ad Na ringsforening (FNF) har vært en pådriver for bedre t ransport syst emet i Nedre
Glomma siden midt en på 1990-t allet . Siden år 2000 har vi engasj ert i ndust riledere og
bransj efolk i egen i nfrast rukt urgruppe, og har delt att i de flest e referansegrupper innen
samferdsel for fremm
e næringslivet s i nt eresser, samt dist rikt et s i nt eresser ellers.

a

Grønli st asj on må bygges i t idlig fase

Fredrikst ad t renger en samlet ut byggi ng av j ernbanen med dobbelt spor, j ernbanest asj on på
Grønli og en klargj øringsst asj on på Rolvsøy. Det vil gi best nytt e for brukerne. Vi t renger også
at det ryddes opp i den 500 met er avlange «ru ndkj oring en» som RV110 og FV 109 ut gj or ved
Grønli.
I Fredrikst ad st opper bussene på fem st eder rundt Torvbyen. FNF analyserte med bist and fra
Mult iconsult AS om det på midlertidi g basis var mulig samle bussene på parkeringsplassen
mellom fylkesvei 109 og Torvbyen, eller på andre st eder i umiddelbar nærhet . Det lot seg
i kke gj øre.

a

Nye Grønli st asj on skal koble sammen t og, buss, t axi og myke t rafi kant er, og det skal skape
mi ndre t ransport arbeid tett på byen ved at det ryddes i veiforbi ndelsene.
Både pendlere og bedrift er måler t ransport mer i t id enn i kilomet er. Samferdsel handler om
t rygg og effekt iv mobi lit et . FNF t enker derfor hele tiden på hvordan vi kan bedre
tilgj engelighet en. FNF vurderer den t ot ale reiset iden, i kke bare t ransportt ilbyderens
tj enest e. Det er brukerens behov som må legges ti l grunn. Hvor lang t id og hvor komplisert er
det f orfly tt e seg, for eksempel hj emmefra og helt frem til arbeidst ed?
Skal kollekt ivtilbudet kunne konkurrere med bi len er frekvens vi kt ig, og for t og er
tilbri ngertj enest en vi kt ig. Komfort , enkelhet og er pris også vikt ig.

a

a

Tunne l gjennom St .Hansfj e llet må opprett holdes som mulig løsning på kommuneplannivå.

Fredrikst ad Utvi kling (nå FNF) engasj ert e i 2010 Cowi AS t i l gj ennomfo re en mulighet sst udie
for tra f ikkavviklingen ved Gronli . ldeen om en t unn
el gj ennom St .Hansfj ellet ble den gang
lansert .

FREDRIKSTAD NÆRINGSFORENING
Postboks 1405, 1602 Fredrikst ad

Org.nummer: 985 432 805
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FNF mener at St at ens Vegvesen har et for snevert analysegrunnlag t il allerede na a f orkaste
alt ernat ivet . Hvorfor mener vi det ?
1. Fredrikst adbrua har en restl evet id på under 20 år if ølge St at ens Vegvesen. Det er
vurdere en ny krysning av Glomma.
behov for begynne

a

a

a

Hypot esen om at vi må 100 met er under Glomma for kunne krysse elven vi l vi
mot st ride. Det er ikke gj ort andre undersøkelser enn de vi har utført . Nord for
Høililageret og Unger f abrikker er det 11 met er dybde og fj ell på begge sider av elven.
FNF mener derfor at alt ernat ivet med t unnelkrysni ng skal undersøkes f ør det forkast es
og man går ret t på ny bru.
En t unnelløsni ng vil med ny t verrforbi ndelse under Glomma gi en oppryddi ng i
veisyst emet mellom St . Hansfj ellet og St .Croix-krysset . Før denne st rekni ngen bygges
ut bør derfor ovennevnt e undersøkelser gj ennomf øres.

a

2. FNF mener vi må planlegge helhetl ig, men også evne priori t ere slik vi har f åt t
signaler fra Regj eringen om a gj ore . Med åpni ngen av Simo-Ørebekk har mye av
t rafi kkproblemene langs st rekni ngen Orebekk - rundkj oring en ved Dammyr/ Torvbyen
(RV110 delen) løst seg.
Det bør vurderes om RV110 Si mo-St . Hansfj ellet kan bygges senere enn opprinnelig
skissert . Bussene går hovedsakelig langs Mosseveien i bussf elt , og dermed er behovet
f or 4 f elt begrenset . Også syklist ene har gode løsni nger langs Mosseveien.

a

FNFs bet rakt ni nger synes ikke
vaere vurdert og derfor bør også t unnel-løsni ngen fort satt
være en del av kommunedelplan-arbeidet .
Båndlegging av areal - beh ov for asvare berørte naboer
Arealer som er båndlagt t i l i nfrast rukt urformål har f ått et st ort omf ang i Nedre Glomma. De
berørt e st enges ut e fra markedet og deres verdier forvit res derfor. Boliger er vanskelig
omset t elige, og næringsarealer f år negat iv verdi , ved at kost nader påløper ut en at de gi r
omset ning.
FNF mener at berørt e fort j ener å f å et svar ett er oppt il 30 år med usikkerhet . De har blitt
holdt med godt snakk lenge nok!
Boliger og næringsarealer fra Seut og helt opp t il Rolvsøysund bør f å svar. Men dett e gj elder
også områder som Dammyr og lagerbygni ngene t il Europris på Lahelle som i dag har for dårlig
adkomst t il at de er int eressant e for bedrif t er med logist i kkbehov. Eksemplene er mange.
Krevende grunnforhold - er pæling eneste løsning?
Det har blit t hevdet at lei re og kvi kklei re gi r svært krevende grunnforhold. Det har aldri vært
diskusj on på Vestl andet og i Nord-Norge om at vann er krevende. Når man skal fra et punkt t il
et nest e og det er vann mellom bygger man bru, eller t unnel.
Det påpekes også at bergart ene er forvit ret og gi r dårlig f est e for pæler . Taler det for f ærre
pæler og lengre bruspenn?
Det har vært ulike erfaringer med å la veier flyt e. Et uheldig eksempel er veien mot
Lillest røm som gi kk over myrområde og var lagt på isopor. Den fløt opp i et kraf t i g regnvær i
midt en av okt ober 1987. Andre st eder har det vist seg å være en god løsni ng. Poenget med
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denne variant er
st ørre område .

ai kke fylle på meg t ung fyllmasse og lage et lag som gi r vekt fordeling på et

Kan det t enkes løsni ng som kombi nerer
• en flyt ende bred og lang plat e liggende på bakken
• kombi nert med en bru, gj erne hengebru som avlast er i vert i kalplanet , samt med
horisont ale st ive forankringer
• i kombi nasj on med pæli ng der det er kost nadseffekt ivt ?
Vi l en kombi nasj onsløsni ng gi en billigere løsning?
Gi r regelverket rom for sli ke grep, eller er det pæli ng som er beskrevet som enest e
forsvarlige løsni ng? I så f all hvorfor er det sli k?

PaGron li kan en «let t » hengebru bygges inn i konstruks j onen pa bygning

er som bygges i
kant en på fj ell, og dermed t a kost naden med konst ruksj onen. Det t e bør kunne løses med de
muli ghet ene som nå legges for fort ett i ng på Grønli i den nye arealplanen. Veiene bør i kke
være t il hi nder f or skape sli ke løsni nger.

a

Barrierer for myke trafi kanter - behov for parkering
Noen av veiløsni ngene som er skissert gi r barrierevi rkni ng for myke t rafi kant er og det må
unngås.
Torvbyen har i dag mange parkeringsplasser t i l bruk for handel. Med planlegging av f å
parkeringsplasser t ilknytt et ny j ernbanest asj on kan Torvbyen risi kere at parkeringsplassene
dere bli r brukt t il t ogreisende og t a plasser fra handlende. Det kan t rue rammevilkårene for
Torvbyen.
Folk fi nner si ne egne løsni nger. Det samme gj ør bedrif t ene. Det kan være en bedre løsning
for byen, Bane Nor og Torvbyen at det et ableres et nytt parkeri ngshus mellom Torvbyen og
Grønli st asj on. Dett e kan gi vekst mulighet er for Torvbyen i eksist erende bygni ngsmasse og
bedre t rafi kkforholdene mellom de t o bygningskroppene. Fredri kst ad kommune og Torvbyen
bør ut rede denne t ype alt ernat iver.
Vi håper våre i nnspill kan være t i l nytt e i det videre arbeidet og ser fram t i l
dett e st ore og vikt ige grepet for Fredri kst ads bedrif t er og i nnbyggere.
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Innspill til annen gangs høring fra Wilbergjordet barnehage angående vei i Mørkedalen
Delstrekning, Seut–Rolvsøy. BA10, Kiæråsen
Vi har nylig fått høre at det på nytt er planer for utbygging i Mørkedalen på Lisleby.
Wilbergjordet barnehage har 105 barn og 23 ansatte, og er flittige brukere av området på og ved
Bingedammen. Vår adresse er Gamle Kirkevei 7, og vi har gangavstand til dette området (ca 1 km).
Vi benytter dette området flere ganger i uka til turer, med små og store barn.
Rammeplanen for barnehager sier:
«Barnehagen skal legge til rette for at barna skal få et mangfold av naturopplevelser og få oppleve
naturen som arena for lek og læring».
Mørkedalen, og området rundt gir barna våre de opplevelsene, og er en fin motsetning til det urbane,
som vi ser at Fredrikstad er i ferd med å bli.
Jeg ønsker å trekke frem de positive tingene for vår bruk av Mørkedalen:
*Det er et kupert terreng, hvor barna klatrer og bruker kroppen. Terrenget i seg selv gir utfordringer til
de ulike alderstrinnene.
*Det er ett området som barna blir godt kjent med, blir glad i og lærer seg å respektere. Vi snakker
sammen om hvordan vi kan ta vare på naturen gjennom å ikke kaste søppel, men rydde etter oss når
vi går tilbake i barnehagen.
*Barna følger med på skifte i naturen når det gjelder de fire årstidene. Hva skjer med trær, dyr,
blomster – og hva har skjedd fra sist vi besøkte plassen?
*Vi har bålplass, der vi samler barna til måltider og hygge.
*Området har en bekk der barna seiler med barkbåter, «fisker», leter etter rumpetroll og frosk.
*Området gir næring til fantasi og kreativitet, for her bor både Dovregrubben og Lurvelegg, samt at
det også hender at Ulven og Rødhette spaserer igjennom skogen.
*Det er mange positive turgåere, i tillegg til vår barnehage som benytter seg av området.
Det skal også nevnes at vi har opplevd flere ganger at foreldre eller andre har vært i Mørkedalen og
oppgradert gapahuken vår, med både ekstra sitteplasser, interiør og andre flotte ting som vi setter
pris på når vi kommer dit på tur.
Hvis disse planene går igjennom, har vi fått forståelse for at byggetid er beregnet til over 8 år. Vi tror
det kan bli svært utrivelig, og kanskje umulig for oss å benytte denne perlen av et skogsområde. Med
bebyggelse på dette området vil det vel også være naivt å tro at det ikke vil bli mye passeringer av
lastebiler, og dette vil kanskje også belaste området rundt barnehagen. Dette frykter vi også, men vi
er mest opptatt av at Mørkedalen og bingedammen skal bestå slik det er i dag. Vi benytter som sagt

området svært ofte, og dette har blitt en viktig del av tilbudet vårt, da andre turplasser av lignende
kvalitet blir for langt for små barneføtter. Det er ikke økonomisk eller praktisk gjennomførbart til
annet naturområde.
Vi håper og ønsker at vår bruk av området blir tatt hensyn til når planene for området skal opp til
behandling.

Med vennlig hilsen

Raymond W. Tiochta, styrer i Wilbergjordet barnehage.
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Wilberg familiebarnehage
Holbergs vei 4A
1605 Fredrikstad
Til Fredrikstad kommune og Bane Nor

Fredrikstad, 19. februar 2020

Høringsinnspill – Arealplaner - Vei i mørkedalen - Kiæråsen (BA10).
Wilberg familiebarnehage motsetter seg Bane NORs og Fredrikstad kommunes planer om
vei i Mørkedalen og Kiæråsen – BA10. Det kommer fram av utredningene at enorme
mengder stein skal fylles opp i steinbruddet. Kiæråsen blir altså deponi og riggområde. Vi
tar det for gitt at enorme mengder med stein og anleggsutstyr også skal gå begge veier via
Mørkedalen.
Det er naivt å tenke seg at skogen vil være et egnet sted for naturopplevelser under
anleggsperioden. Etter 8½ års anleggs-mareritt leser vi ut av planene at veien fortsatt
kommer til å være trafikkert - som offentlig vei for befolkningen i et nytt boligområde på
Kiæråsen.
Det helt unike med Mørkedalen er at den gir barna opplevelsen av å være dypt inne i en vill
skog. Her får trær stå til de dør – det gir en moden skog med et rikt artsmangfold. Man ser
bare natur rundt seg, selv om urbane strøk bare er noen hundre meter unna. Byens larm blir
borte; man hører insektenes summing, fuglenes kvitter og bekkens sildring.
Denne fantastiske hundremeterskogen tåler ingen vei igjennom seg. Da vil den, for alltid,
ikke lenger være en skog; ikke lenger ha den magiske kraften å lede barna inn i naturens
eventyrverden.
Vi i Wilberg familiebarnehage bruker skogen i Mørkedalen flere dager i uken, og har utviklet
vårt barnehage-konsept rundt barnehagens nærhet til turområdet i Mørkedalen (250
meter).
Disse turene er en viktig del av barnas hverdag; og er helt avgjørende for vår virksomhet.
Det er for oss hverken økonomisk eller praktisk gjennomførbart med transport til annet
naturområde i Fredrikstad.
Vi ble lovet av politikerne i Fredrikstad i 2018 at dette området skulle bevares for fremtiden
etter skrinlegging av en boligutbygging. Dette kommer klart til uttrykk når kommuneplanens
arealdel 2021-2032 nå har fjernet BA området som omfattet deler av Mørkedalen i tidligere
arealplaner. Det er ekstremt frustrerende at Mørkedalen nå er truet nok en gang. Vi håper
de samme politikerene holder sine løfter.
Vi protesterer mot planene og ber vennligst ansvarlige aktører om å finne en annen løsning
for tilkomst til massedeponi.
Vi vil advare mot:

1. Tusenvis av passeringer fra lastebiler med anleggsutstyr og stein, en trafikk som også vil
gå i boligområdene rundt Wilberg barnehage.
2. Massiv trafikk med tunge kjøretøyer på småveiene der vi spaserer til skogen.
3. En permanent økning av biltrafikk i boligstrøket omkring vår barnehage, som følge av nytt
boligområde på Kiæråsen.
Med hilsen
Anita Qun Shen
Leder
Wilberg familiebarnehage
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Merknader til «Kommunedelplan med konsekvensutredning
Seut–Rolvsøy, delutredning Naturmangfold»
hvor beskrivelse og utredning omhandler 6.9 Delområde 8
Bingedammen og Mørkedalen
1. Beskrivelse (6.9.2)
Det skrives at området er preget av sterk hogst. Vi, som kjenner området
godt, mener dette bare gjelder de nærmeste delene mot Lisleby àlle. Man
finner både eik, bjørk, furu, gran og svartor med betydelig
stammeomkrets, ikke minst i området på begge sider av bingedammen. Vi
er uenige i at skogen ikke har mye død ved. Tvert imot er det mye
råtnende stammer over hele området i Mørkedalen og dette tilsier et rikt
liv av insekter, sopp og lav. Det rike fuglelivet i området bekrefter god
tilgang på mat. Det hevdes at alle berørte områder er godt kartlagt (4.11).
Vi mener derimot at det mangler en helhetlig kartlegging av
Bratthammeren – Mørkedalen – Bingedammen – Lahellemofjellet Kiæråsen og Lislebyfjellet som et sammenhengende naturområde og at
det er svært sannsynlig at området har flere rødlistede arter enn det en
høyst usystematisk kartlegging beskriver i dagens databaser som er lagt til
grunn for vurderingene.
2. Verdi (6.9.3)
I dokumentet beskrives både svartor-sumpskog og spissnutefrosk som
viktige arter å ta vare på. Tabellen på (5.6.2) beskriver at «skogen er
viktig». Vi mener området bør kartlegges bedre før man kan avskrive
områdets verdi i sin helhet som stor. Inntil det skjer bør man behandle
områdets verdi som stor (føre-var prinsippet).
3. Omfang og konsekvens (6.9.4)
a) Det er viktig å påpeke at anleggsveien som er tiltenkt å dele
Mørkedalen i to nettopp er lagt i det området som inneholder den
største forekomsten av svartor-sumpskog. Denne viktige biotopen vil
så å si bli utradert av den planlagte veien.
b) Vår største bekymring, og de vurderingene som er helt utelatt i
delutredningen, er anleggsperiodens støy- og forurensingsbelastning på
området som helhet. Det hevdes at Kiæråsen ligger utenfor
naturtypenes avgrensing og således ikke vil påvirket området i særlig
grad. Dette er vi helt uenige i da det bare er 20 meter i luftlinje mellom
bunnen i Mørkedalen og skråfjellet som ender i steinbruddet.

Anleggsfasens varighet er estimert til 8½ år (iht. Teknisk hovedplan).
Det er åpenbart at aktiviteten under anleggsfasen vil medføre et stort
transportbehov inn og ut av Kiæråsen/Mørkedalen; inngrep og bygging
av vei; støy og støv fra steindeponering og avrenning til et sårbart
vassdrag som ender i Bingedammen. Et yrende dyre- og fugleliv vil
bli hardt rammet. Vi som kjenner området vet at her lever rådyr, ekorn,
grevling, rev og hare, storfugl og ugler. Også elg holder til her i
perioder. I bekken som fanger opp avrenningen fra Kiæråsen er en
viktig yngleplass for amfibier.
Vi predikerer at naturmangfoldet vil ta varig (irreversibel) skade. Det
er av stor viktighet at anleggsfasens omfang og konsekvens for
Mørkedalen blir inkludert i denne delutredningen og faktorene vektet
inn i konklusjonen.
Konklusjon
Vi vil hevde at omfanget av tiltaket, når vi inkluderer anleggsfasen, vil
være stort negativ, ikke middels negativt som denne rapporten
beskriver.
Som en følge av vår tilleggsbeskrivelse av «verdi» og de negative
følger av tiltakets «omfang», må vi be om at utredningens konklusjon
for konsekvens blir rettet. Vi foreslår følgende konklusjon, som vi
mener gjenspeiler et mer korrekt bilde:
Verdien av området er stor. Omfanget av tiltaket for naturområdet som
helhet er stort negativ. Konsekvensene blir stor negativ konsekvens (- - -).

Merknader til «Kommunedelplan med konsekvensutredning Seut–
Rolvsøy, delutredning nærmiljø og friluftsliv»
hvor beskrivelse og utredning omhandler 7.20 Delområde 19
Mørkedalen/Kiæråsen
https://www.banenor.no/contentassets/c4d1472fff1648108caec8a31ce9b4c8/icp-16-a25017_03a_delutredning-narmiljo-og-friluftsliv.pdf

1. Mørkedalens verdi
I beskrivelsen (7.20.2) er det uteglemt at Mørkedalen er et mye brukt
rekreasjonsområde for adskillig flere enn beboerne i Bydalen, Falchåsen,
Bratthammeren og boliger langs Lislebyveien. Også lokalsamfunnet Lisleby,
Leie, Lahelle og Lahellemoen ligger tett på friluftsområdet. Umiddelbar nærhet
til Fredrikstad sentrum gjør området til byens aller viktigste kilde til lett
tilgjengelige naturopplevelser og fysisk aktivitet. Vi estimerer at omkring
10 000 mennesker lett kan benytte naturområdet uten bruk av motorisert
transport til og fra. Mørkedalen benyttes av flere institusjoner enn nevnt i
beskrivelsen. Sett i lys av Mørkdalens viktige funksjon i Fredrikstad-samfunnet
og at området er avsatt som friområde i kommuneplanen og utpekt som
friluftslivsområde i kommunens egen kartlegging (jfr 7.20.1 Avgrensning),
mener vi at områdets verdi må kategoriseres som stor basert på Statens
vegvesens håndbok V712 Konsekvensanalyser, 2014.
Vi tror det er faglig riktig og anbefaler sterkt endring fra kategorien:
«middels til stor» til kategorien: «Stor» verdi.
2. Omfang og Konsekvens
a) I vurderingen «7.20.4 Omfang og konsekvens», innrømmes at tiltaket vil
gjøre området mindre attraktivt og at nærmiljø og friluftsliv blir
skadelidende, både i anleggsfasen og i permanent situasjon (offentlig vei).
Hoved-turstien gjennom dalen vil bli krysset av en motorisert vei! Det vil
være betydelig negativt sammenlignet med 0-alternativet at permanent
offentlig vei anlegges i Mørkedalen.
b) I rapporten heter det at: «Det vil være positivt sammenlignet med 0alternativet at trafikk fra dagens jernbane forsvinner. At støy forsvinner fra
eksisterende jernbanelinje er irrelevant for Mørkedalen, siden områdets
topografi beskytter Mørkedalen mot støy fra eksisterende jernbanelinje
allerede i dag. Denne vurderingen bør tas ut.
3. Merknad vedrørende konsekvenser under anleggsfasen og videre følger:
a) Anleggsfasens varighet er estimert til 8½ år (iht. Teknisk hovedplan).

Det er åpenbart at aktiviteten under anleggsfasen vil gjøre området uegnet
for rekreasjonsformål og naturopplevelser grunnet store transportbehov inn
og ut av Kiæråsen/Mørkedalen; inngrep og bygging av vei; støy og støv fra

steindeponering og avrenning til et sårbart vassdrag som ender i
Bingedammen. Et yrende dyre- og fugleliv vil bli hardt rammet.
Vi predikerer at naturmangfoldet vil ta varig (irreversibel) skade. Dette
betyr igjen permanent forringede muligheter for naturopplevelser.
Det er av stor viktighet at anleggsfasens omfang og konsekvens for
Mørkedalen blir inkludert i denne delutredningen og faktorene vektet inn i
konklusjonen.
b) 8½ år under anleggsfasen vil sårbare boligområder belastes med ufattelige
mange passeringer tungtransport inn og ut fra massedeponi og riggområde i
Kiæråsen. Vi finner ingen utredninger om temaet: omfang og konsekvens
for nærmiljøet under anleggsfasen som følge av tungtransport til og fra
Kiæråsen. Det er av stor viktighet at dette beskrives nå slik at det er mulig å
tegne et helhetsbilde for nærmiljø og friluftsliv i og rett rundt Kiæråsen og
Mørkedalen.
Konklusjon
I 7.20.4, oppsummering av konsekvenser for tiltak, står det: Verdien av
området er middels til stor. Konsekvensene blir liten positiv konsekvens (+)»
Som en følge av vår tilleggsbeskrivelse av «verdi» og de negative følger av
tiltakets «omfang», som også delvis samsvarer med ordlyden i hele avsnittet
7.20.4, må vi be om at utredningens konklusjon for verdi og konsekvens blir
rettet. Vi foreslår følgende konklusjon, som vi mener gjenspeiler et mer
realistisk bilde:
Verdien av området er stor. Konsekvensene blir middels til stor negativ
konsekvens (- - -).

