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Oversendelse av forslag til planprogram til fastsettelse

Jernbaneverket oversender herved forslag til planprogram for kommunedelplan med
konsekvensutredning for dobbeltspor Fredrikstad – Sarpsborg, rv. 110 Simo – St. Croix og
fv. 118 ny Sarpsbru med eventuell omlegging av rv. 111 øst for Hafslund, til fastsettelse i
Fredrikstad og Sarpsborg kommuner. Dette gjøres i medhold av plan- og bygningslovens §
4-1, jfr. § 6 i forskrift om konsekvensutredning. Det er også avtalt at Fylkesutvalget i
Østfold ønsker å behandle saken. Mer informasjon om fellesprosjektene og
samarbeidspartene finnes i planprogrammet.
Oversendelsen omfatter følgende dokumenter:
• Forslag til planprogram for kommunedelplan med konsekvensutredning, datert
september 2016
• Merknadsdokument, datert september 2016
• Samlefil med alle mottatte høringsuttalelser (i oversendt versjon er det tatt ut bilder
fra uttalelse D37 for å redusere filstørrelsen – fullstendig versjon finnes på
http://www.jernbaneverket.no/Prosjekter/intercity/)
Forslag til planprogram har ligget ute til offentlig ettersyn i perioden 12. mai – 27. juni
2016. Det kom inn 82 høringsuttalelser.
De innkomne merknadene er vurdert, og innholdet er sammenstilt i merknadsdokumentet.
Her gis det et sammendrag av merknadene og det redegjøres for om merknadene tas til
følge, til orientering eller om de ikke tas til følge og med en begrunnelse for dette.
Merknadsbehandlingen er gjennomført i samarbeid mellom Jernbaneverket, Statens
vegvesen, Østfold Fylkeskommune, Fylkesmannen i Østfold, Riksantikvar og Fredrikstad
og Sarpsborg kommuner (faglig samarbeidsgruppe).
En del av merknadene går på valg som er gjort i tidligere planfase, konseptvalgutredning
(KVU) for InterCity. I merknadsdokumentet er det derfor tatt inn et eget kapittel (kapittel
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4) som oppsummerer anbefalingene fra KVU-arbeidet. Videre er det en del spørsmål som
går igjen mange ganger. De mest gjentatte spørsmålene er oppsummert og besvart i
kapittel 5 i merknadsdokumentet.
Endringer i forslag til planprogram etter høring
Alle endringer er beskrevet i et eget kapittel både i merknadsdokumentet (kap. 6) og i
forslag til planprogram til fastsettelse (kap. 7.4). Det er ikke gjort endringer i
utredningskorridorer eller alternativer som skal vurderes.
Behandling og fastsettelse av planprogrammet
Jernbaneverket kan om ønskelig informere om planprogrammet og merknadsdokumentet i
forkant av de politiske behandlingene. Det er da en fordel om informasjonen kan
samkjøres for flere politiske organ/utvalg. Det bes om at forslag til planprogram blir
sluttbehandlet i bystyrene i Sarpsborg og Fredrikstad henholdsvis 7. og 8. desember.

Med vennlig hilsen
Anne Siri Haugen
Prosjektdirektør
InterCity
Elisabeth Nordli
Planleggingssjef InterCity
Østfoldbanen Haug Halden
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