Planbestemmelser
Kommunedelplan (KDP) med konsekvensutredning (KU)
for InterCity Østfoldbanen dobbeltspor Fredrikstad–Sarpsborg
(delstrekning Seut–Rolvsøy) og rv. 110 Simo–St.Croix
Juni 2020

InterCity-prosjektet Østfoldbanen
Planbestemmelser
Kommunedelplan for dobbeltspor Seut–Rolvsøy
og rv. 110 Simo–St. Croix

06A
05A
00A
Revisjon

Syvende utgave
Sjette utgave
Første utgave
Revisjonen gjelder

Tittel:
InterCity-prosjektet Østfoldbanen,
Fredrikstad-Sarpsborg
Planbestemmelser
Kommunedelplan for dobbeltspor Seut–
Rolvsøy og rv. 110 Simo–St. Croix

14.06.2020
28.04.2020
16.11.2018
Dato

CAFN
CAFN
CAFN
Utarb. av

HEBE
HEBE
HEIH
Kontr. av

ANO
ANO
ANO
Godkj. av

Sider:

3
Produsert av:

c

Prosjekt:
Parsell:

InterCity-prosjektet
16 Fredrikstad–Sarpsborg

Prod.dok.nr:
Erstatter:
Erstattet av:
Dokumentnummer:

ICP-16-A-25600
Drift dokumentnummer:

Rev:

Revisjon:

06A
Drift rev:

InterCity-prosjektet
Østfoldbanen

Planbestemmelser
Kommunedelplan for dobbeltspor
Seut–Rolvsøy og rv. 110 Simo–St.
Croix

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

2 av 3
ICP-16-A-25600
06A
14.06.2020

1 BESTEMMELSER
Kommunedelplan for dobbeltspor Seut–Rolvsøy og rv. 110 Simo–St. Croix.
Vedtatt av Fredrikstad kommune 05.11.2020 i Bystyret, sak nr. 143/20, i medhold av Planog bygningslovens (pbl) § 11-15.
For å bedre lesbarheten av plankartet er hensynssoner fra kommuneplanens arealdel, andre
kommunedelplaner og reguleringsplaner ikke tatt inn i plankartet. Det gjelder for eksempel
for automatisk fredete kulturminner og flomsoner. Disse hensynssoner gjelder og supplerer
hensynssonen som er vist i plankartet, jf. bestemmelse § 3-2.
1. Planområdet
§ 1-1 Planområdet er vist på arealplankart datert 03.12.2019, sist revidert 14.06.2020, med
plan-ID 3004_908.
2. Planens formål
§ 2-1 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 gangog sykkelvegsystem på strekningen Simo-St. Croix. Endelig trasé for jernbane og
veganlegg med nødvendig omlegging av berørt infrastruktur blir fastlagt i reguleringsplan.
3. Generelle bestemmelser
§ 3-1 Plankrav
Kommunedelplanen skal følges opp med reguleringsplan, jfr. pbl § 12-1.
§ 3-2 Planvirkning
Denne planen går ved motstrid foran eldre plan eller planbestemmelse for samme areal.
Kommuneplanens arealdel inkludert hensynssoner og båndleggingssoner gjelder så langt
det ikke er motstrid med denne kommunedelplanen.
Ved vedtak av kommunedelplanen oppheves båndleggingen etter bestemmelse 38.2 i
kommuneplanens arealdel.
Etter at reguleringsplan for tiltaket er vedtatt, vil båndleggingen automatisk oppheves. De
arealene som ikke omfattes av reguleringsplanen kan da benyttes i samsvar med
arealformålene i gjeldende plan, jfr. pbl § 1-5.
§ 3-3 Krav til nærmere angitte løsninger
Det skal søkes løsninger der barriereeffekt fra veg og jernbane reduseres. Det skal sikres
god tilgjengelighet på tvers av rv. 110 og jernbane på Grønli med attraktive krysningspunkt
for gang-, sykkel- og kollektivtrafikk. Hovedferdselsåren for gående og syklende mellom
sentrum og nytt kollektivknutepunkt på Grønli skal gå øst for Glemmen kirkegård.
Krysningen over rv. 110 skal ligge på høyde med fremtidig bygulv og være bred nok til at
den oppleves som en flate.
4. Bestemmelser til arealformål
§ 4-1 Arealene innenfor planområdet viser arealformålene i kommuneplanens arealdel for
Fredrikstad kommune. Hensynssone for båndlegging i påvente av regulering gjelder foran
arealformålene vist på plankartet med de begrensninger som er angitt i § 5-1 i
bestemmelsene til denne planen.
5. Bestemmelse til hensynssone
§ 5-1 Hensynssone for båndlegging i påvente av vedtak etter plan- og bygningsloven.
(hensynssone H710)
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a) Innenfor båndleggingssonen skal det ikke settes i gang søknadspliktige tiltak som er
i strid med, eller kan hindre, vanskeliggjøre eller fordyre utbygging av jernbane- og
veganlegg.
b) Energibrønner og andre brønner tillates ikke uten at det foreligger godkjenning fra
Bane NOR og Statens vegvesen.
c) Søknadspliktige tiltak etter pbl § 20-1 bokstav a), b), d), f), g), k) og m) skal alltid
forelegges Bane NOR og Statens vegvesen for uttalelse før vedtak fattes.
d) Alle vedtak som gir tillatelse til søknadspliktige tiltak innenfor hensynssonen, skal
omgående oversendes Bane NOR og Statens vegvesen.
6. Krav til videre planlegging
Følgende forhold skal belyses og avklares i videre reguleringsarbeid:
a) Naturmangfold
Tiltak for å sikre hule eiker og andre verdifulle trær som berøres i anleggsfasen, skal
inngå i miljøoppfølgingsplanen.
Tiltak for å redusere risikoen for skade på Jubileumseika ved Gamle Glemmen kirke
i anleggsfasen, skal inngå i miljøoppfølgingsplanen.
Det skal gjøres hydrogeologiske vurderinger av dammen i Brattliparken og
Bingedammen for å redusere risikoen for vannstandsenking.
Tiltak for å hindre spredning av fremmede arter, både i anleggs- og driftsfase, må
inngå i miljøoppfølgingsplanen.
b) Naturressurser
Det skal utarbeides en plan for bruk av omdisponert matjord.
c) Nærmiljø og friluftsliv
Tiltak både i anleggs- og driftsfasen for å sikre en fotballbanekapasitet i byområdet
som mest mulig tilsvarer dagens situasjon, skal inngå i miljøoppfølgingsplanen.
d) Kulturmiljø
Mulighetene for å bevare viktige kulturminner og kulturhistoriske sammenhenger,
herunder flytting av enkeltbygninger (midlertidig eller permanent), skal vurderes.
e) Massehåndtering
Massehåndtering, inkludert omfang, transport, mellomlagring og deponiområder,
skal avklares i forbindelse med planprosessen for reguleringsplan.
f)

Skoledrift
Der midlertidig flytting ikke er hensiktsmessig, må anleggsgjennomføringen legges
opp slik at det er mulig å opprettholde drift på berørte skoler i hele anleggsperioden,
med hensyn til støy, støv, rystelser og trafikksikkerhet rundt skolene og på
skolevegene. Tiltak for å redusere ulempene for omgivelsene i anleggsfasen må
inngå i miljøoppfølgingsplanen.

g) Tilgjengelighet og byutvikling
Det skal gjøres en nærmere vurdering av konsekvensene av ulike løsninger for veg
og jernbane på Grønli og hvordan utforming påvirker støy, trafikksikkerhet, trafikkflyt
og tilgjengelighet for både gang-, sykkel-, kollektiv- og biltrafikk, bybilde og
muligheter for fortetting på Grønli. Det skal vurderes en løsning med planfri
krysning for gående og syklende over rv. 110. Denne skal ligge på høyde med
framtidig bygulv, være bred nok til at den oppleves som en flate over veganlegget,
og plasseres slik at den blir en del av hovedferdselsåren mellom sentrum og Grønli
øst for Glemmen kirkegård.

ICP-16-A-25600
Utgitt Juni 2020
Utgave 06A
Utgitt av Bane NOR
Foto 2G, Blomurbex
Postadresse Bane NOR SF, Postboks 4350, N-2308 Hamar
E-post postmottak@banenor.no

05280

Sentralbord/vakttelefon

