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From:
Sent:
To:
Subject:

Flore, Berit Jorid <Berit.Jorid.Flore@avinor.no>
12. mai 2016 14:31
Postmottak Jernbaneverket
Intercity Østfoldbanen - Parsell Fredrikstad - Sarpsborg - Rv 110 Simo-st. Croix
- Fv 118 - Ny Sarpsbru og rv 111 - Varsel om oppstart av kommunedelplan
med konsekvensutredning samt offentlig ettersyn av forslag til planprogram

Deres ref 201506378-1.
Avinor har ikke kommentar til varselet om oppstart av kommunedelplan.
Med vennlig hilsen
Berit Jorid Flore
Seksjonsleder
Plan og grunneiendom
berit.jorid.flore@avinor.no
Mob: +47 47 29 35 70
Dronning Eufemias gate 6
Postboks 150, 2061 Gardermoen
www.avinor.no
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Direktoratet for mineralforvaltning
med Bergmesteren for Svalbard

Jernbaneverket

Dato:23.06.2016

Postboks 4350
2308 HAMAR

Vår ref:16/00801-2
Deres ref:201506378-1

Svar varsel om oppstart
konsekvensutredning,
InterCity

østfoldbanen,

med

av kommunedelplan

av planprogram

ettersyn

samt offentlig

parsell Fredrikstad-Sarpsborg,

rv. 110

Simo-St. Croix, fv. 118 Ny Sarpsbru og rv.111 i Fredrikstad

Posrboks
N-7441

med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til
Direktoratet for mineralforvaltning
ovennevnte sak, datert 10. mai 2016.

vel 39

3021 Lade
Trordheirn

47739040

50

mail@dirmin.no
w.dirnmn.no

7694 05.05883
CNBANoss
N35376940505883
:

N3 974 760 282

DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske
ressurser, og har et særlig ansvar for at mineralressurser blir tatt hensyn til i plansaker.
Uttalelse fra DMF
DrvIFkan ikke se at planen berører registrerte forekomster
regional, nasjonal eller internasjonal verdi, bergrettigheter

av mineralske ressurser av
eller masseuttak i drift, og

dermed ingen merknader til varslet om oppstart.
SVALBARDKONTOR
'

og

kommune

Sarpsborg
Leiv Enkssons

til

+47 79 02 12 92

Vennlig hilsen

Anders Lund
overingenior

Marte Kristoffersen
seksjonsleder

Dokumentet

er elektronisk signert og hor derfor ikke håndskrevne signaturer.

Saksbehandler:

lernbaneverket

Anders Lund

Postboks 4350

2308 HAMAR

Direktoratet
for mineralforvaltning
Postboks 3021 Lade
7441 Trondheim

17

Jernbaneverket
Postboks
4350
2308
HAMAR

Vedr. Saknr. 16-00801 Dokumentnr.

16-00801-2

Vedlagt følger di2ital post fra Direktoratet for rnineralforvaltning med Bermnesteren for Svalbard.
Direktoratet for mineralforvaltning med Berunesteren for Svalbard har startet å sende ut posten digitalt.
Dette er i tråd med regjeringens digitaliseringsprogram om digital komrnunikasjon som forsteval2 i
samhandlingen mellom det offentlige og innbygger og næringsliv.
Posten vil bli distribuert til mottakerens meldingsboks i Altinn, etter hvert også til valgte postkasse hos
Digipost eller eBoks.
Dokument som ikke er åpnet i Altinn innen 2 virkeda2er etter at det er tilgjengelig i meldingsboksen, blir
skrevet ut og sendt via Posten.
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Med hilsen
Direktoratet for mineralforvaltning
med Bergmesteren for Svalbard.

B3
Lie, Kjersti
Subject:

Attachments:

FW: 16/35690 Tilbakemelding på varsel om oppstart av kommunedelplan med
konsekvensutredning for nytt InterCity-dobbelspor rv 110 Simo - St.Croix og fv. 118
Ny Sarpsbru og rv. 111 - Fredrikstad og Sarpsborg kommuner Østfold
Tilbakemelding på varsel om oppstart av kommunedelplan med
konsekvensutredning for nytt InterCity-d(1).pdf

Fra: Knut Kristian Skjolden [Knut.Skjolden@fiskeridir.no]
Sendt: 13. mai 2016 11:08
Til: Solvang Alf Louis
Emne: 16/35690 Tilbakemelding på varsel om oppstart av kommunedelplan med konsekvensutredning for nytt
InterCity-dobbelspor rv 110 Simo - St.Croix og fv. 118 Ny Sarpsbru og rv. 111 - Fredrikstad og Sarpsborg kommuner
Østfold

Se vedlagte saksdokumenter
Svar på denne forsendelsen, eller ny henvendelse, sendes på e-post til fellesadressen/Any answer to this
shipment, or new inquiry, please send e-mail to postmottak@fiskeridir.no
Med hilsen/ Yours sincerely
Fiskeridirektoratet/ Directorate of Fisheries
Telefon sentral: 03495/Phone reception from abroad: +47 800 30 179
Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen
postmottak@fiskeridir.no
www.fiskeridir.no
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Saksbehandler:

Jernbaneverket

Knut Kristian Skjolden
97672957
Seksjon:
Forvaltningsseksjonen i region
Sør
Vår referanse:
16/6279
Deres referanse: 201506378-1
Vår dato:
13.05.2016
Deres dato:
10.05.2016
Telefon:

Att: Alf Louis Solvang

TILBAKEMELDING PÅ VARSEL OM OPPSTART AV KOMMUNEDELPLAN
MED KONSEKVENSUTREDNING FOR NYTT INTERCITY-DOBBELSPOR RV
110 SIMO - ST.CROIX OG FV. 118 NY SARPSBRU OG RV. 111 - FREDRIKSTAD
OG SARPSBORG KOMMUNER ØSTFOLD
Vi viser til brev om ovennevnte planarbeider. Fiskeridirektoratet region Sør kan ikke
se at planarbeidet vil berøre fiskeri- eller havbruksinteresser, og vi har derfor ingen
innspill til planarbeidet.

Med hilsen

Anne Brit Fjermedal
seksjonssjef
Knut Kristian Skjolden
seniorrådgiver

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten underskrift

Mottakerliste:
Jernbaneverket

Postadresse:
Organisasjonsnr:

Postboks 185 Sentrum 5804 Bergen
971 203 420

Postboks 4350

Besøksadresse: Strandgaten 56
E-postadresse: postmottak@fiskeridir.no

2308

Telefon:
Internett:

HAMAR

03495
Telefaks: 51491689
www.fiskeridir.no

B4
1 av 1
Vår dato

Vår referanse

Tidligere dato

Tidligere referanse

14.06.2016
Vår saksbehandler

10.05.2016

Steinar Nilsen 90564495

2013/3832-4/314
201506378-1

Til

Jernbaneverket
Postboks 217 Sentrum
0103 OSLO

Høringsuttalelse til varsel om oppstart av kommunedelplan med
konsekvensutredning samt offentlig ettersyn av forslag til
planprogram - Intercity Østfoldbanen - parsell Fredrikstad - Sarpsborg
Rv. 110 Simo - St. Croix -Fv. 118 Ny Sarpsbru
Det vises til forslag til planprogram for kommunedelplan med konsekvensutredning for Intercity
dobbeltspor Fredrikstad – Sarpsborg, Rv. 110 Simo - St. Croix – Fv. 118 Ny Sarpsbru med eventuell
omlegging av Rv. 111 øst for Hafslund. Forsvarsbygg ivaretar Forsvarets arealbruksinteresser i saker
som behandles etter Plan- og bygningsloven.
Vi registrerer at planprogrammet under delområdet 4.2.3 Rolvsøy kirke - Borg bryggerier under
under avsnitt Kulturmiljø beskriver Greåker fort, som er fredet etter kulturminneloven. Fortet ligger
innenfor utredningskorridor B1, og blir særlig berørt av dette alternativet. De to andre
utredningskorridorene B2 og B3 kan også kunne påvirke siktlinjer fra fortet og dermed den
militærhistoriske forståelsen av anlegget. Vi anmoder om at Forsvarsbygg kontaktes under
konsekvensutredningen for å avklare videre med vår kulturminnefaglige kompetanse hvordan det
fredede fortet berøres av de ulike alternative korridorene.
For øvrig har Forsvarsbygg ingen merknader til planprogrammet.

Bjørn Bergesen
Seksjonssjef arealplan
Forsvarsbygg eiendom

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og derfor ikke signert.
Kopi til:
Forsvarsstaben

Postboks 800, Postmottak

2617

LILLEHAMMER

Postadresse

Fakturaadresse

Telefon

E-postadresse

Org. nr.

Postboks 405
Sentrum
0103 Oslo

Fakturasenteret
Postboks 4394
2308 Hamar

815 70 400

post@forsvarsbygg.no

975 950 662

Telefaks

Internett

Bankkonto

23 09 78 03

www.forsvarsbygg.no

4714 10 00280

B5
Lie, Kjersti
From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Stenrød, Kjersti <FmosKST@fylkesmannen.no>
28. juni 2016 11:32
Lie, Kjersti
Uttalelse planprogram InterCity-prosjektet
567306.pdf

Vedlagt Fylkesmannens uttalelse til forslag planprogram for kommunedelplan InterCity dobbeltspor Fredrikstad –
Sarpsborg m.m.
Uttalelsen sendes også i posten i dag.
Vennlig hilsen
Kjersti Stenrød
Fylkesmannen i Østfold
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Jernbaneverket
v/ Multiconsult Fredrikstad
Postboks 1424
1602 FREDRIKSTAD

Landbruksavdelingen og miljøvernavdelingen
Deres ref.:

201506378

Vår ref.:

2016/3186 421.4 KST

Vår dato:

27.06.2016

Høringsuttalelse til planprogram og oppstart kommunedelplan med
konsekvensutredning for InterCity dobbeltspor Fredrikstad – Sarpsborg, rv. 110
Simo – St. Croix og fv. 118 ny Sarpsbru med eventuell omlegging av rv. 111 øst for
Hafslund
Vi viser til deres oversendelse datert 10.05.16 med varsel om oppstart av arbeid med
kommunedelplan med konsekvensutredning for nytt InterCity-dobbeltspor Fredrikstad –
Sarpsborg, rv. 110 Simo – St. Croix og fv. 118 ny Sarpsbru med utvidelse eller eventuell
omlegging av rv. 111 øst for Hafslund. Forslag til planprogram ble samtidig lagt ut til offentlig
ettersyn.
Fylkesmannens oppgave i denne forbindelse er å påse at nasjonale og regionale miljø- og
arealhensyn blir ivaretatt i den lokale planleggingen.
Hensikten med plan- og utredningsarbeidet er å avklare trasé for det nye dobbeltsporet på
strekningen Seut – Sarpsborg. I tillegg skal planarbeidet avklare trasé for ny 4 felts veiforbindelse over Glomma i Sarpsborg og 4 felts vei på strekningen Simo – St. Croix i
Fredrikstad. Det skal også avklares framtidig løsning for rv. 111, for å sikre ønsket
framkommelighet for buss på strekningen Gatedalen – Hafslund. Løsninger for gående og
syklende på de aktuelle vegstrekningene skal også avklares.
Vurdering:
Fylkesmannen vil følge planprosessen og komme med innspill underveis. Vi er representert i
faglig samarbeidsgruppe, og i tillegg avholdes det kvartalsvise møter mellom Jernbaneverket
og Fylkesmannen. Til planprogrammet har vi følgende kommentarer:
Planområde og utredningskorridorer
- Naturressurser
«Det er fulldyrka, lettdrevet jord av nasjonal verdi på Rolvsløy, i Greåkerdalen, på
Alvim/Tunejordene og på Hafslundjordet.»
Økt nasjonal matproduksjon som følge av befolkningsøkningen er sentralt i landbruks- og
matpolitikken. Den nasjonale jordvernstrategien, vedtatt av Stortinget 8.12.15, forsterker
jordvernet og har mål om å redusere årlig omdisponering av dyrka jord til under 4 000 dekar
innen 2020, jf. Innst. 56 S (2015-2016). Østfold har i nasjonal målestokk det beste klimaet
og det beste jordsmonnet. Vi må derfor ta et særlig ansvar både for å øke matproduksjonen
og ta vare på den dyrka jorda.

Besøk: Vogtsgate 17, Moss | Post: Postboks 325 | 1502 Moss
Sentralbord: 69 24 70 00 | Faks: 69 24 70 01 | Org.nr 974 760 460
E-post: fmospostmottak@fylkesmannen.no | www.fylkesmannen.no/ostfold

Utredningsprogram
- Landskapsbilde
Alvim/Tunejordet er et viktig kulturhistorisk landskap. Landskapet har også viktige siktlinjer
som binder sammen landskapene på begge sider av Glomma. Det bør derfor utarbeides
visualiseringer for dette området på samme måte som for stasjonsområdene, kryssing av
Rolvsøysund og Glomma og Hafslund hovedgård.
- Naturressurser
Ny jernbanetrasé/veitrasé vil beslaglegge store arealer fulldyrka jord av svært god kvalitet i
anleggsfasen, og i driftsfasen vil fulldyrka jord være direkte nedbygd i tillegg til at jord kan gå
ut av drift fordi det blir liggende igjen små inneklemte arealer. For å bøte på noe av tapet av
dyrka mark er det viktig å sikre at gammel jernbanetrasé tilbakeføres til jordbruksareal så
snart nytt dobbeltspor settes i drift der dette er aktuelt. Fylkesmannen ber Jernbaneverket
utarbeide en plan for og gjennomføre tilbakeføring av gammelt spor til dyrka mark i det
senere reguleringsplanarbeidet.
For å gjøre minst mulig skade på dyrka mark som skal føres tilbake til jordbruksproduksjon,
er det bl.a. viktig å sikre at jorda håndteres på riktig måte og utsettes for minst mulig
marktrykk i anleggsperioden. Vi forutsetter at Jernbaneverket knytter til seg kompetanse på
området.
Ved anleggsarbeid på dyrka mark er det viktig at Jernbaneverket rådfører seg med
Mattilsynet for å unngå spredning av plantesykdommer og uønskede arter ved
masseforflytning og bruk av maskiner i anleggsperioden.
- Byutvikling
Særlig på strekningen Greåker – Sannesund vil fjerning av dagens jernbanelinje åpne for
byutvikling i form av omforming og fortetting. Blant annet av hensyn til forutsigbarhet for
arealplanlegging i kommunene ber Fylkesmannen Jernbaneverket utarbeide en plan for
fjerning av dagens spor i det påfølgende reguleringsplanarbeidet slik at toglinja kan fjernes
så snart ny linje tas i bruk.
- Konsekvenser i anleggsperioden
Støy Av hensyn til folkehelsen i nærområdene er det viktig med en føre-var-holdning når det
gjelder støy. Vi forutsetter at støy utredes for anleggsfasen og driftsfasen. Dersom det viser
seg at det er behov for avvik fra retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T1442) forutsetter vi at det planlegges med tilstrekkelig avbøtende tiltak.
Massehåndtering Vi forutsetter at det utarbeides massebalanseplan og plan for
mellomlagring og deponering av masser parallelt med reguleringsplanarbeidet. Det er svært
uheldig dersom disse problemstillingene utsettes til senere planarbeid. Når det bestemmes
metode for uttak må det være et sterkt fokus på at massene skal være egnet for etterbruk og
deponering.
- Samfunnsøkonomisk analyse
Vi stiller spørsmål ved hvor kostnaden ved avbøtende støytiltak i anleggsperioden kommer
inn i sammenstillingen av prissatte konsekvenser.
Utgifter ved ulike alternativ for uttak av masser og massehåndtering bør også med i de
økonomiske beregningene som ligger til grunn for den samfunnsøkonomiske vurderingen.

Med hilsen
Geir Gartmann e.f.
seniorrådgiver

Kjersti Stenrød
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:
Fredrikstad kommune
Sarpsborg kommune
Østfold fylkeskommune
Jernbaneverket
Statens vegvesen Region Øst

Postboks 1405
Postboks 237
Postboks 220
Postboks 4350
Postboks 1010 Skurva

1602
1702
1702
2308
2605

Fredrikstad
Sarpsborg
Sarpsborg
HAMAR
Lillehammer
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KYSTVERKET
Sørøst

JERNBANEVERKET
Postboks 4350
2308 HAMAR

Arkiv nr

Deres ref.:
Var ref
201506378-12016/1795-2

Saksbehandler
Aase Knstin Eikenæs Marthinsen27

Dato
062016

Vedrørende varsel om oppstart av planarbeid - kommunedelplan
for InterCity
dobbeltspor
Fredrikstad - Sarpsborg, rv. 110 Simo - St. Croix og fv. 118 ny
Sarpsbru - Fredrikstad og Sarpsborg kommuner - Østfold fylke
Vi viser til brev av 10.5.2016 vedrørende varsel om oppstart av arbeid med
kommunedelplan for intercity dobbeltspor Fredriktstad —Sarpsborg, rv_ 110 Simo —St.Croix
og fv. 118 ny Sarpsbru i Fredrikstad og Sarpsborg kommuner.
Kystyerket Sørøst vil gjøre oppmerksom på at etablering av broer over elver Og innsjøer
som er farbare med fartøy fra sjøen krever tillatelse fra Kystverket, jf. forskrift om tiltak som
krever tillatelse fra Kystverket § 1. Kystverket Sørøst ber derfor om a
involvert i det
videre planarbeidet.
Kystverket Sørøst har ellers ingen merknader til igangsettingen av planarbeidet eller til
forslag til planprogram.

Med hilsen

Aase Kristin Eikenæs Marthinsen
rådgiver
Dokurnentet

er elektronisk

Eksterne kopimoltakere
Fylkesmannen i Østfold
Fiskendirektoralet region Sør
Borg Havn IKS

godkjent

Postboks 325
Postboks 1B5 Sentrum
Postboks 1205

1502
51304
1630

MOSS
BERGEN
GAMLE FREDRIKSTAD

Region Kystverket Sørøst
Sentral

posladresse

For besoksadresse
Brev

Kystverkel
PasIboks 1502
6025 ALESUND
se

sakskorrespondanse

www kyslverkel

no

og e-pos1 bes adressed

Telefon

•47 07847

Interneg
E-post

www ky tve kedne
posIgkystverkel
no

Bankgeo

7694 05 06766

Org nr

NO 874 783 242

til KysIverkel

ikke til avdeling

eller enkeltperson

B7
Lie, Kjersti
Subject:
Attachments:

Importance:

FW: NVEs innspill - Varsel om oppstart - IC InterCity Østfoldbanen - Parsell
Fredrikstad - Sarpsborg, Rv 110 Simo-St. Croix, Fv 118 Ny Sarpsbru og Rv 111
ICFredrikstad-Sarpsborg.pdf; NGU59924.jpg; Sjekkliste_NVE_2016.pdf; 201105469-1
Delrapport 1 - Flomavledningskapasitet 476904_1_1.pdf
High

From: Selvik Kristin [mailto:krse@nve.no]
Sent: Thursday, June 30, 2016 9:58 AM
To: 'Jernbaneverket - region øst' <postmottak@jernbaneverket.no>
Cc: Jørgen Langgård <jola@cowi.com>
Subject: NVEs innspill - Varsel om oppstart - IC InterCity Østfoldbanen - Parsell Fredrikstad - Sarpsborg, Rv 110 SimoSt. Croix, Fv 118 Ny Sarpsbru og Rv 111
Importance: High
Deres ref: 201506378-1
Vår ref: 201602796-1

NVEs innspill - Varsel om oppstart - IC InterCity Østfoldbanen - Parsell Fredrikstad
- Sarpsborg, Rv 110 Simo-St. Croix, Fv 118 Ny Sarpsbru og Rv 111
Vi viser til oversendelse av 10.05.16, senere kontakt i saken og avtale om utsatt frist.
Flomfare
Dersom det finnes vassdrag innenfor planområdet, må det i samband med reguleringsarbeidet gjøres en vurdering av
flomfare og hvordan sikkerheten vil bli ivaretatt dersom det er relevant mhp. utbygging. Kravene til sikkerhet i
forhold til flom er gitt i byggteknisk forskrift (TEK 10) § 7-2, og er for boligbygg sikkerhet i forhold til en 200-års
flom. Dersom man ikke har vannføringsdata eller annen kunnskap om flomforholdene anbefaler NVE at det avsettes
et belte på minimum 20 meter på hver side av bekker, og 50-100 meter på hver side av elver, for å dekke områder
med potensiell flomfare, jf. NVEs retningslinjer 2/2011 ”Flaum- og skredfare i arealplanar” (www.nve.no under
Flaum og skred og deretter Arealplanlegging).
Områder som er utsatt for en 200-års flom + sikkerhetsmargin på 0,5 meter, eller alternativt en sone på 20 meter på
hver side av bekker og 50-100 meter på hver side av elver, skal i henhold til pbl § 12-6 avmerkes som hensynssone –
flomfare på plankartet, og tilknyttes bestemmelser som enten forbyr utbygging eller bestemmer at utbygging bare er
tillatt på bestemte vilkår som avbøter flomfaren. Både Sarpsborg og Fredrikstad har egne flomsonekart, og om evt.
trasé blir berørt av dette må det hensynstas i planen (se vedlagt kartutsnitt ICFr.-S). Dessuten er det laget en egen
flom-modellering knyttet til Sarpefossen (se vedlagt rapport) som må hensynstas.
Inngrep i eller langsmed vassdrag
Det ser ut som om det går noen små vassdrag gjennom planområdet. Bl.a i Hauge-området. Vi vil anmode om at man
prøver å unngå direkte inngrep i vassdrag, men dersom dette ikke er mulig må tiltakene beskrives i planen med
hensyn på teknisk utforming, mulige konsekvenser i vassdraget (biologisk mangfold, friluftsliv, flomforhold, erosjon
m.v) og eventuelt avbøtende tiltak, For eksempel i forhold til avrenning. Dette for at tiltakene skal kunne avklares i
forhold til vannressurslovens bestemmelser. NVE mener i prinsippet at bekker bør være åpne, og følge sine naturlige
løp. Åpne bekker har verdi for biologisk mangfold, naturopplevelse og som landskapselement, og gir mindre fare for
flomskader enn lukkede bekker. Nye bruer og kulverter må dimensjoneres tilstrekkelig, dvs. de må kunne ta unna en
1

200-års flom + sikkerhetsmargin. Vi vil også påpeke viktigheten av at eksisterende kantvegetasjon tas vare på (jf
vannressurslovens § 11).
Områder med marine avsetninger – kvikkleire
Både Fredrikstad og Sarpsborg kommuner er kartlagt ift kvikkleire, og det kan se ut som om traseen kan bli berørt av
minst 1 sone (Ruinparken i Sarpsborg). I tillegg er det også kartlagt en del mindre soner av SVV ( Rosa punkter på
vedlagt , IC-Fredrikstad-Sarpsborg kart). Dersom det i reguleringsplanen planlegges tiltak og ny utbygging innenfor
kartlagte faresoner i forhold til kvikkleirskred, hvor områdestabilitet ikke er nærmere utredet, må dette gjøres som en
del av planprosessen. En geoteknisk utredning i forbindelse med reguleringsplan skal utrede reell fare og nødvendige
risikoreduserende tiltak for å oppnå tilstrekkelig sikkerhet for bebyggelsen, og skal inneholde en dokumentasjon av
områdestabiliteten for faresonen jf. NVEs retningslinjer 2/2011. Det må framgå av utredningen at det vil være
tilfredsstillende sikkerhet både i anleggsfasen og permanent. Eventuelle risikoreduserende tiltak må beskrives,
virkningen av dem dokumenteres og de må innarbeides i reguleringsplanen. Det er verdt å merke seg at nødvendige
risikoreduserende tiltak kan vise seg å måtte gjennomføres utenfor det området som skal reguleres. Sikkerhetsnivå er
gitt i byggteknisk forskrift § 7-3 med veiledning. En nærmere geoteknisk analyse av planområdet vil avklare om
reguleringsplanen kan gjennomføres innenfor tekniske, økonomiske og miljømessige akseptable rammer, og må
utføres av en geoteknisk fagkyndig.
Også før det kan planlegges byggetiltak eller terrenginngrep i områder med marine avsetninger (jf. NGUs
løsmassekart, www.ngu.no og vedlagte kartutsnitt), utenfor kartlagte faresoner, må det dokumenteres at grunnen er
stabil eller lar seg stabilisere. Om det avdekkes kvikkleire i et område, må geoteknisk ekspertise vurdere hele
kvikkleiresonen i tråd med det som er beskrevet over.
Kartlagte faresoner skal avmerkes som hensynssone på plankartet jf. pbl § 12-6, og tilknyttes bestemmelser som
forbyr eller setter vilkår for bygging og tiltak jf. pbl § 12-7. Nødvendige sikringstiltak må reguleres inn, og kan gi
grunnlag for å vurdere hensynssonens utstrekning nærmere.
I tillegg er det generelt en del marine avsetninger i området på begge sider av Rolvsøysund , men ingen kartlagte
soner (jf. www.ngu.no /løsmasser og vedlagt kart) . Ellers er det jo en kvikkleiresone innenfor planområdet (
Ruinparken, vest for Sarpefossen, jf. NGI rapport 09.02.2006 ”Evaluering av risiko for kvikkleireskred i Sarpsborg
kommune”) og mye tykke marine avsetninger generelt langs strekningen. NVE vil imidlertid gjøre oppmerksom på at
kartleggingen bare omfatter felt større enn 10 dekar og kun løsneområder. Det kan derfor finnes skredfarlige
kvikkleiresoner også utenfor de kartlagte områdene. Generelt er planområdet en del dominert av tykke marine avsetninger,
dessuten er det en del fyllmasser og morenemasser, hvor det kan være marine avsetninger under. Det bør derfor være fokus
på grunnforhold. Også før det planlegges byggetiltak i områder med marine avsetninger må det dokumenteres at
grunnen er stabil eller lar seg stabilisere ( jf. utredning av områdestabilitet). Om det avdekkes kvikkleire i området,
må geoteknisk ekspertise vurdere hele kvikkleiresonen, utløpsområde for skred, stabiliteten i området og nødvendige
sikringstiltak i henhold til NVEs retningslinjer ”Flaum- og skredfare i arealplanar (NVE 2/2011), som bl.a. beskriver
sikkerhetskrav ved utbygging. I områder med kvikkleire vil endringer i massebalansen kunne føre til økt fare for
skred. Det er opp til tiltakshaver å dokumentere tilstrekkelig sikkerhet. I planen må det framgå tydelig hvilke
vurderinger som er gjort. Selv om en kommer fram til at det ikke foreligger noen rasfare, skal dette framgå av planen.
Kriterier og prosedyre for geoteknisk utredning går fram av NVEs veileder nr. 7/2014: Sikkerhet mot kvikkleireskred.
Vurdering av områdestabilitet ved arealplanlegging og utbygging i områder med kvikkleire og andre jordarter med
sprøbruddegenskaper.
Skred/Steinsprang
Potensielt skredutsatte områder fremgår av aktsomhetskartene for snøskred (dimensjonerende skredtype) på
Skrednett.no. Potensielt skredutsatte områder som omfatter skrenter under 50 meter fremgår ikke av Skrednett.no.
Det er ingen kartlagte områder innenfor planområdet, men det er en del berg innenfor. Dersom deler av planområdet
består av områder med høye og bratte skrenter av typen under 50 meter (rosa farge), og som kan medføre fare for
steinsprang (jf. www.ngu.no) bør det gjøres en vurdering av om det vil bli behov for sikring mot steinsprang (jf. TEK
10, kapittel 7).
NVE anbefaler at man i utgangspunktet unngår utbygging i områder med skredfare. Kravet i forbindelse med
utarbeidelse av reguleringsplan er at reell fare skal være utredet, og tilstrekkelig sikkerhet ivaretatt (jf TEK 10 § 7-3)
før utbygging kan starte. Sikkerhetskravet for utbygging for ulike tiltak er gitt i TEK10 kpt 7. Skredutsatte områder
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skal vises som hensynssone – skred (jf pbl § 12-6) og tilknyttes bestemmelser (jf pbl § 12-7) som ivaretar det hensynet
sona er ment å vise.
Grunnvann
Det planlegges at deler av strekningen skal gå i tunell. NVE ber om at det i forbindelse med utarbeidelsen av planen
ses på effekter på grunnvann. Dersom masseuttaket antas å kunne påvirke grunnvannstanden i området må
reguleringsplanen i så fall beskrive hvordan grunnvannet blir berørt, konsekvenser og eventuelle avbøtende tiltak.
Dersom grunnvannet ikke blir påvirket av tiltaket, må dette også komme fram i planen.
Kraftlinjer
Det kan se ut som om planområdet berøres av kraftlinjer. Denne må evt. avmerkes som hensynssone på plankartet og
evt. gis bestemmelser (Jf. også om energianlegg i vedlagte sjekkliste fra NVE).
Vi ber om at NVEs Retningslinjer "Flaum- og skredfare i arealplaner 2/2011" og veileder 7/2014 vil bli lagt til grunn
i det videre planarbeidet. Retningslinjene beskriver blant annet hvordan skred og flom bør utredes på
reguleringsplannivå. Retningslinjene og veiledere finnes på www.nve.no under Flom og skred — Arealplanlegging.
Vi legger ved ei sjekkliste knyttet til NVEs ansvarsområder som kan benyttes i forbindelse med planarbeidet.
Sjekklista er ment brukt som et generelt hjelpemiddel for å sjekke ut aktuelle forhold og sikre tilfredsstillende
dokumentasjon av relevante forhold knyttet til faren for flom og skred m.m.
Ut over dette har NVE ingen innspill til planen, men vi forbeholder oss retten til å komme tilbake når
reguleringsplanen kommer på offentlig ettersyn.
mvh

Kristin Selvik
Rådgiver
Avdeling: Skred - og vassdragsavdelingen/Seksjon for areal og sikring
Norges vassdrag og energidirektorat (NVE) Region Øst
Postboks 4223, 2307 Hamar
Telefon 22 95 96 71 eller direkte 22 95 96 98
E-post ro@nve.no eller direkte krse@nve.no
Web: www.nve.no
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Sjekkliste for reguleringsplan - vurdering av tema innenfor NVEs forvaltningsområder (pr. 11.06.2015)
NVE har et statlig forvaltningsansvar for vassdrags- og energiressurser samt forebygging av skader fra flom- og skred. Kommunene har et ansvar for å ta hensyn til disse
temaene i arealplanleggingen. Denne sjekklisten kan brukes til hjelp for vurderinger, men er ikke uttømmende.
Når det gjelder flom- og skredfare viser vi til at det skal utarbeides en ROS-analyse for alle planer, jamfør plan- og bygninslovens § 4-3 og DSB veileder Samfunnssikkerhet i
arealplanleggingen. ROS-analysen må inneholde en begrunnet vurdering av om det er fare for flom, erosjon eller skred, og en konklusjon på om det er tilfredsstillende
sikkerhet i henhold til TEK10. Når det gjelder vassdrag og energianlegg er det noen typer tiltak som vil ha behov for avklaring i forhold til sektorlovverk (vannressursloven
og energiloven).

Tema i planen

Hvilke vurderinger bør gjøres

Innarbeiding i plan

Er det vassdrag i planområdet?

Hvordan skal planen ta hensyn til natur-,
kulturmiljø og friluftsinteresser i 100metersbeltet langs vassdrag, jf. pbl § 1.8?

Alle vassdrag, inkludert åpne og lukka
Karttjenesten NVE Atlas
bekker, bør merkes tydelig i plankartet og
reguleres til arealformål 3, 5 eller 6, jf §12-5.
Arealplanlegging og
Bestemmelser om byggegrense til vassdrag,
vassdragsmiljø
kan differensieres ut fra konkrete
Plan- og bygningslovens § 12-5
vurderinger av allmenne hensyn, for
eksempel 50-100 m langs hovedvassdrag og Plan- og bygningslovens § 1-8
20 m langs bekker.

Styring av arealbruken bort fra
vassdragene er det beste
virkemiddelet for å ta vare på
vassdragsmiljø og begrense
vassdragsrelatert fare.

Generelt er det viktig å holde vassdrag åpne og
bekkelukking frarådes.
Dersom det planlegges tiltak som berører
allmenne interesser i vassdrag eller grunnvann,
må konsekvensene av dette beskrives, som
grunnlag for ev. konsesjonsvurdering eller
samordning etter vannressursloven. Hvilke
alternative løsninger eller avbøtende tiltak er
mulig for å ivareta vassdrag?
I verna vassdrag bør en vurdere differensiert
forvaltning etter PRP for verna vassdrag.

Kan området være flomutsatt?

Dersom planområdet er innenfor 20metersbeltet langs bekk eller 100metersbeltet langs elv så bør
flomfare vurderes. På flate elvesletter
vil flommen ha større utstrekning.
På grunn av klimaendringer forventes
økt flomvannføring med minst 20% i
små nedbørfelt og kystvassdrag. I
noen regioner vil også flommene øke
i store vassdrag.

Finnes det flomsonekart i planområdet?

Forutsetninger for og ev. avbøtende tiltak
ved vassdragsinngrep må innarbeides i
bestemmelser.

Linker til mer informasjon

Vannressursloven

Forvaltning etter RPR for verna vassdrag kan Verneplan for vassdrag
fastsettes i bestemmelser og/eller vises som
RPR for vernede vassdrag
hensynssone.
Ny bebyggelsen bør i utgangspunktet
plasseres utenfor flomutsatte områder.

Utenfor kartlagte områder kan en første
vurdering baseres på observasjoner fra tidligere Flomutsatte areal skal vises som
flommer, lokalkunnskap og kartanalyse. Ved tvil hensynssone og tilknyttes bestemmelser
må det gjøres en fagkyndig utredning.
som ivaretar sikkerheten gitt i TEK10 §7-2.

Flomsonekart utarbeidet av NVE
Krav til flomsikkerhet i TEK10
Retningslinje 2/2011: Flaum- og
skredfare i arealplanar (rev.
2014)

Det må vises særlig aktsomhet langs bratte og
masseførende vassdrag.

En avstandsgrense på 20 m fra bekker vil
normalt dekke fare for flom og flomskred

Eventuelle kulverter, bruer og bekkelukkinger
som kan gå tett, bør kartlegges.

Alternative flomveier for lukkede bekker bør Retningslinjer for
vises som hensynssone i planen
flomberegninger
Det kan fastsettes bestemmelser om lokal
Fakta: Hvordan ta hensyn til
overvannshåndtering.
klimaendringer

Vil utbyggingen medføre økt overvann og
raskere avrenning til vassdrag? Vil
havnivåstigning og stormflo ha betydning for
flomvannstand i vassdrag med utløp i sjø?

Rettleiar 3/2015: Flaumfare
langs bekker

Fakta: GIS finner flomveiene

Tema i planen

Hvilke vurderinger bør gjøres

Innarbeiding i plan

Linker til mer informasjon
Klimatilpasningstiltak innen vann
og avløp i kommunale planer
DSBs Havnivåveileder

Kan området være skredutsatt?

Å ha kunnskap om skredfare, og ta
hensyn til dette ved planlegging og
utbygging , er den mest effektive
måten å forebygge skredulykker.
På grunn av klimaendringer forventes
økt hyppighet av skred i bratt
terreng, men fareområdene vil ikke
nødvendigvis bli større.

Ligger planområdet innenfor
aktsomhetsområder for snøskred, steinsprang
eller jord- og flomskred?
Finnes det kvikkleiresoner eller marine
avsetninger i planområdet?
Undersøk om det er lokal informasjon om
grunn- og terrengforhold som tilsier skredfare.
Vurder behovet for fagkyndig utredning ut fra
planlagt arealbruk og tiltakskategorier.

Ny bebyggelse bør i utgangspunktet
plasseres utenfor skredutsatte områder.

Karttjenesten NVE Atlas

Ansvar for fremtidig tilsyn og vedlikehold av
sikringstiltak må avklares.

Veileder 7/2014 Sikkerhet mot
kvikkleireskred

NGUs løsmassekart
Skredutsatte områder vises som
Krav til skredsikkerhet i TEK10
hensynssone i planen og tilknyttes
bestemmelser som ivaretar sikkerheten gitt i Retningslinje 2/2011 Flaum- og
skredfare i arealplanar (rev.
TEK 10 §7-3.
2014)
Hvis det ikke er tilstrekkelig sikkerhet må
avbøtende tiltak beskrives og innreguleres i Veileder 8/2014 Sikkerhet mot
skred i bratt terreng
planen.

Faktaark: Identifisering av
skredvifter
Skogsveger og skredfare
Er det konsesjoner for vassdragseller energianlegg i området?
Nettanlegg og trafoer som krever
anleggskonsesjon etter energiloven
er unntatt fra plan- og
bygningsloven.

Sjekk om det planlegges ny arealbruk i konflikt
med etablerte eller planlagte høyspentlinjer ,
trafoanlegg, dammer, rørgater eller andre
anlegg for energiforsyning og -overføring .
Er anleggseier varslet?

Anlegg for energiforsyning og -overføring
skal reguleres som teknisk infrastruktur etter
§12-5 nr.2, med unntak av kraftledninger i
sentral og regionalnettet som skal vises som
hensynssone.

Planloven og energianlegg

Andre energianlegg, som dammer og
kraftverk, bør reguleres til byggeområde.

Hensynssoner for kraftledninger

Oversikt over konsesjoner som
er gitt eller under behandling
Bebyggelse nær høyspentanlegg

Plan- og bygningslovens § 12-5

Ut fra ressurshensyn må NVE prioritere å gi innspill og uttalelser til overordnede planer, planer som omfatter områder med vesentlig flom- eller skredfare, saker av
prinsipiell betydning og planer med problemstillinger som kommunen har vansker med å avklare selv. Vi ønsker at kommunene velger ut planer som det er særlig behov for
hjelp fra NVE til å vurdere, og tar tidlig kontakt med oss om disse sakene.
For at NVE skal ha grunnlag for uttalelse må høringsdokumentene inneholde planbeskrivelse, ROS-analyse, plankart og bestemmelser samt alle relevante fagkyndige
utredninger som er gjennomført i forbindelse med planarbeidet.
NVE kan fremme innsigelse på grunnlag av manglende utredning eller innarbeiding av hensynet til flom- eller skredfare, eller manglende avklaring mot vannressursloven
eller energiloven. Mangel på uttalelse eller innsigelse fra NVE rokker ikke ved kommunes selvstendige ansvar for å sørge for at disse hensynene er ivaretatt i planarbeidet.
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1.

Innledning

1.1

Innledende kontakt

I mai 2009 sammenfattet Hafslund Produksjon AS i et notat sine tanker om hva et
modellforsøk av Sarpsfossen kunne gi svar på. Oversikten inneholdt følgende punkt:
Forbedringav vannstandskurvenoppstrøms Sarp
Innvirkningfra Sarp kraftverk på vannstandskurven
Forbedring av is- og sarr-situasjonen ved kraftverkene
Vannstandskurver for dam og kraftverk
Kartlegging av forhold i inntakskanalen til Hafslund kraftverk
Flomayledningskapasitet
Inntak for ny kraftstasjon
Heving av overvannet

Lars Jenssen ved Vassdragslaboratoriet deltok i befaring og møte ved Sarpsfossen 14. mai
2009. I brev av 9. juni 2009 til Hafslund Produksjon AS skisserte Lars Jenssen hvordan en
modellstudie av Sarpsfossen kunne legges opp og hvilke spørsmål den kunne gi svar på.
Utstrekning og målestokk for modellen ble diskutert og de viktigste krav til datagrunnlaget
ble nevnt. Det ble foreslått en organisering og en framdrift av modellforsøkene.
På bakgrunn av dette brevet ble spørsmålene diskutert videre i møte i Sarpsborg 22. juni 2009
hvor Lars Jenssen deltok. 22. juni 2009 var Svein Vold, Sintef Byggforsk avdeling Kyst- og
havneteknikk, og Odd Guttormsen, Hydroconsult AS, med på møte og befaring i
Sarpsfosssen. Omfang av modellen og opplegg rundt forsøkene ble nærmere diskutert
sammen med innhold og tidsramme for tilbud.
10. juli 2009 sendte Vassdragslaboratoriet tilbud til Hafslund Produksjon AS på bygging av
modell og kartlegging av flomavledningskapasiteten ut fra dagens situasjon i Sarpsfossen.
Modellen ville også legge til rette for å undersøke flere av de andre problemstillingene som
var nevnt og diskutert.
Modellen skulle bygges i målestokk 1 : 45 og omfatte strekningen fra foten av fossen og opp
flislageret til Borregaard. Vannstander og strømningssituasjoner opp til vannføringer på 4500
m3/s skulle kartlegges. Bestilling i henhold til tilbudet ble mottatt fra Hafslund Produksjon AS
i brev datert 20. september 2009.

2

1.2

Møter og modelldemonstrasjoner

For å få en ide om gangen i modellforsøkene gis det en oversikt over de møter og
demonstrasjoner som har funnet sted etter at kontrakten ble undertegnet. I møtene ved
Vassdragslaboratoriet har prosjektleder som representant for Institutt for vann- og
miljøteknikk ved NTNU og byggeleder fra Kyst- og havneteknikk i Sintef Byggforsk deltatt.
17.12.2009: Møte i Vassdragslaboratoriet med representanter fra Hafslund Produksjon og
Borregaard. Hensikten med møtet var å vise hvor langt byggingen av modellen var kommet
og diskutere grunnlag for videre bygging. Ned mot demningen er det mange viktige detaljer
og en del data som mangler i dette området må skaffes til veie.
07.01.2010: Møte i Hafslund kraftstasjon med representanter for Hafslund Produksjon,
Borregaard, NVE, Glommens og Laagens Brukseierforening (GLB), Jernbaneverket, Statens
vegvesen, Sarpsborg kommune og NTNU. Bakgrunnen for møtet var å redegjøre for at
Hafslund og Borregaard hadde satt i verk bygging av en modell av Sarpsfossen ved
Vassdragslaboratoriet for å kartlegge forhold rundt flomavledningskapasiteten i fossen.
Hafslund og Borregaard inviterer partene til et samarbeid i tråd med anbefalingene fra det
regjeringsutnevnte flomtiltaksutvalget i 1996. Deltakerne ble oppfordret til å ta opp saken
internt og videreformidle informasjon. Partene ble invitert til Trondheim for å se på modellen.
06.05.2010: Møte i Vassdragslaboratoriet med representanter fra Hafslund, Borregaard og
GLB. Hensikten med møtet var å vise fram kjøring av modellen med vann og diskutere videre
kalibrering og kjøreplaner. HydraTeam bestilles for videre oppmåling av profiler og høyder i
området fra oppstrøms bruene til dammen. Profiler av elvebunnen under bruene er spesielt
viktig og bunntopografien mellom bruen og dammen kartlegges så godt som mulig. Terskel i
innløpskanalen til Borregaard øvre måles inn. Tilbud på ekstraarbeider settes opp.
07.06.2010: Møte i Vassdragslaboratoriet med representanter for Hafslund Produksjon,
Hafslund Nett, Hafslund Driftssentral, Borregaard, NVE, Norconsult og HydraTeam.
Modellen er klar for kjøring og det er ønskelig å diskutere spørsmål omkring forsøkene med
etater som NVE, Jernbaneverket, Vegvesenet og Sarpsborg kommune. HydraTeam foretar
supplerende oppmålinger, spesielt i inntakskanalen til Borregaard Øvre. Når endringer er på
plass i modellen, vil kartlegging av kapasiteter og oppstilling av kapasitetskurver for
nåsituasjonen bli satt i gang og gjennomført. Hafslund og Borregaard, sammen med NVE,
inviterte igjen partene: Jernbaneverket, Vegvesenet og Sarpsborg kommune til samarbeid
omkring utfordringene i Sarpsfossen i tråd med anbefalingene fra det regjeringsutnevnte
flomtiltaksutvalget.
29.09.2010: Møte i Vassdragslaboratoriet med representanter for Hafslund Produksjon,
Borregaard, NVE, Sarpsborg kommune og Statens vegvesen. Ønsket var å diskutere spørsmål
omkring vannføringer og vannstander i Sarpsfossen med involverte parter som Sarpsborg
kommune og Statens vegvesen. Resultatene fra vannstandsregistreringene i modellen skal
vises i diagram som gjøres tilgjengelige for interesserte, bl.a. Sarpsborg kommune og Statens
vegvesen. Det tas video fra modellen av de forskjellige vannføringssituasjonene.
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2.

Beskrivelse av prototypen

2.1

Topografi og anlegg

Sarpsfossen ligger i utkanten av Sarpsborg som flyfotoet i Vedlegg Al viser. Vannstanden
oppstrøms fossen ligger i underkant av 24 m.o.h. ved normale driftsvannføringer gjennom
kraftverkene i fossen. Vannstanden nedenfor fossen ligger vanligvis 3-5 m.o.h., slik at
fallhøyden i fossen er omkring 20 m. Vedlegg A2 viser et kart over området rundt
Sarpsfossen med industriområdene til Borregaard på vestsiden av elva. Det går to bruer over
elva ovenfor fossen; riksveg 118 nærmest fossen og jernbanen til Halden og Sverige ved siden
av.
Figur 1 og 2 viser skråfoto av anleggene rundt Sarpsfossen. Bildet i Figur 1 viscr området sett
mot nord med Hafslund kraftverk nærmest, på østsiden av elva. Den lange bygningen til
venstre i bildet er kraftstasjonen og til høyre for denne er bygningen som inneholder
inntaksarrangementene med inntakslukene for de forskjellige aggregatene. Videre oppover til
høyre vises inntakskanalen med en stor hovedluke av segmenttypen.
Dammen over elva består av tre luker med pilarer og manøvreringsmaskineri; en stor
sektorluke og to noe mindre klappeluker mot vestsiden av elva.

A

4

Flyfoto av anleggene

Figur 1

ved Sarpsfossen

sett mot nord

Borregaard eier og driver to kraftverk på vestsiden av fossen, se Figur 2. Det eldste har inntak
ved siden av vestre klappeluke med inntaksluke og basseng vest for dammen. Det andre med
sitt inntaksbasseng og inntaksluke ligger nord for dammen med kanal videre opp under
bruene. Riksvegbrua og jernbanebrua ses ovenfor og nord for dammen og kraftverkene.

0•1

,

Figur 2

2.2

Flyfoto av anleggene

ved Sarpsfossen

sett mot sør

Damkonstruksjonen

Dammen består av tre luker; en sektorluke og to klappeluker, se Vedlegg A3. Sektorluka
ligger på østsiden av elva ved siden av inntakskanalen til Hafslund kraftverk. Den har en
bredde på 28 m og en høyde på 6,6 m. Luketerskelen ligger på kote 17,93 (NGO). Østre
klappeluke har dimensjoner b x h = 13,75 x 4,0 m med luketerskel på kote 20,23. Vestre
klappeluke måler 13,25 x 4,0 m og terskelen ligger på samme høyde som østre på kote 20,23.
Høyeste regulerte vannstand (HRV) er satt til kote 24,05. Reguleringsmaskineriet til vestre
klappeluke ligger i pilaren på vestsiden av elva, mens maskineriet til østre klappeluke og
5

reguleringsinnretningene til sektorluka ligger i den store pilaren midt i elva. Adkomst skjer
via gangbru over inntakskanalen til Hafslund kraftverk og videre over til vestsiden av elva.
Kraftverkene ved fossen har en samlet vannføringskapasitet på noe over 900 m3/s.
Vannstanden ovenfor dammen reguleres normalt med sektorluka ved vannføringer mellom
900 og 1800 m3/s. Hvis vannføringen stiger over 1800 m3/s, legges begge klappelukene ned
og sektorluka reguleres slik at normal vannstandskurve for Sarpsfossen holdes.

2.3

Kraftverkene

De første aggregatene i Hafslund kraftverk ble satt i drift i 1898. I dag har Hafslund 4
aggregat på hver 50 m3/s som kan settes i drift. Samlet vannføringskapasitet blir da 200 m3/s.
De første aggregatene på Borregaard-siden ble satt i drift i 1898. I dagens Borregaard Nedre
er det nå to aggregat i drift på hver 50 m3/s, dvs, en samlet kapasitet på 100 m3/s. Borregaard
Øvre har fire aggregat, to eldre med en kapasitet på 50 m3/s hver og to nye som hver har
kapasitet 60 m3/s. Til sammen blir det en kapasitet på 220 m3/s.
Sarp kraftverk ble satt i drift i 1978 og eies av Borregaard og Hafslund med en halvpart hver.
Det har inntak ovenfor Sarpsfossen og har installert en kaplanturbin med en kapasitet på 425
m3/s.
Samlet kapasitet i kraftverkene ved elva er dermed 520 m3/s og med Sarp kraftverk i tillegg
blir det en total kapasitet gjennom kraftverkene ved Sarpsfossen på 945 m3/s.
I tillegg til dette skal det i henhold til konsesjon slippes vann i Ågårdselva (vestre løp).

2.4

Flomvannføringer og -vannstander

I brev av 14.09.2009 (ref. 8) bekreftet NVE at dimensjonerende flom for dammen ved
Sarpsfossen er 4013 m3/s som er en 500-års flom (Q500). Beregning av 500-års flom for Nedre
Glomma er utarbeidet av GLB i ref. 5. Tilhørende vannstand oppstrøms fossen har vært satt til
kote 29,4 (NGO). Dammen ble nedklassifisert til klasse I i brev fra NVE datert 16.03.2009.
I ny sikkerhetsforskrift for dammer er det satt krav om at også dammer i klasse 1 skal
kontrolleres for en påregnelig maksimal flom (PMF) på 1,5 x Q500. For dammen ved
Sarpsfossen vil det si en PMF på 6000 m3/s.
NVE har tidligere beregnet Ql000til 4305 m3/s i Sarpsfossen med tilhørende vannstand på
kote 29,74 (NGO). (ref. 3)
Usikkerhet i dagens vannstandskurve for Sarpsfossen er beskrevet i notat fra Glommens og
Laagens Brukseierforening (ref. 2). Det er tatt utgangspunkt i vannstandskurve for
6

Sarpsfossen gjengitt i ref. 1, se Vedlegg A4. Vannstandene referer her til Sarpsfossen
vannmerke og høydene er i lokalt høydesystem. Forskjellen mellom lokalt system og NGOs
system er 0,734 m, dvs. NGOnøyde= Rokalt+ 0,734 m. Ved ekstrapolasjon av kurven i Vedlegg
A4 er det i ref. 2 funnet en vannstand ved Sarpsfossen VM tilsvarende kote 29,63 (NGO) for
en vannføring på 4200 m3/s. Denne vannstanden kan sammenlignes med vannstanden ovenfor
fra GLBs beregninger som angir kote 29,74 for en vannføring på 4305 m3/s (Ql000).
Vassdragslaboratoriet har fått oversendt diagrammet gjengitt i Vedlegg A5 fra Borregaard.
Dette er en reguleringskurve som har vært benyttet for manøvrering av lukene i dammen med
henblikk regulering av overvannstanden ved Sarpsfossen. Det er verdt å merke seg at
vannføringene som angis på den horisontale aksen i dette diagrammet refererer til

Solbergfoss.Det angis så en viss tidsforsinkelsened til Sarpsfossen.Høydenemå vi gå ut fra
er i lokalt system uten at det er angitt i diagrammet.
En sammenligning av Vedleggene A4 og A5 viser at kurvene i diagrammene er like. I ref. 1 er
det ikke gjengitt hvilket grunnlag kurven i Vedlegg A4 baserer seg på. Uten mer
dokumentasjon må vi gå ut fra at den er tatt fra diagrammet i Vedlegg A5, dvs, den er en
fastsatt reguleringskurve sannsynligvis med utgangspunkt i gode erfaringsverdier, men ikke
basert på reelle målinger.
Figur 3 viser et flybilde av dammen i Sarpsfossen som er tatt under flommen i juni 1995. Vi
ser at en overkritisk skytende strømning starter under bruene og at damlukene blir liggende
inne i strekningen for fossen. Figur 4 viser et større område av elva oppstrøms og nedstrøms
fossen under den samme flommen. Vannstanden ved vannmerket oppstrøms fossen ble under
flommen i 1995 målt til 27,89 ifølge ref. 3. Under flommen gikk Sarp Kraftverk for fullt,
mens det på Borregaard-siden ble tappet rundt 100 m3/s.
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Figur 3

Dammen i Sarpsfossen under flommen i juni 1995
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Figur 4

Sarpsfossen og elva oppstrøms under flommen i 1995

3.

Beskrivelse av modellen

34

Bakgrunn

Tilbud på gjennomføring av en modellstudie av flomavledningen ved Sarpsfossen ble sendt til
Hafslund Produksjon 10.07.2009 (ref. 9). I et notat hadde Hafslund beskrevet bakgrunnen for
studien og problemstillinger de ønsket undersøkt. I forhold til dette ble det gjort visse
vurderinger:
En modellstudie er godt egnet til å gi svar på spørsmål om vannstander, flomavledning inkludert utvidelsesmuligheter, strømningsforhold ved kraftverksinntak og strømning
rundt brupilarer.
Undersøkelse av utløpet fra et nytt kraftverk ville gi en svært lang modell slik at
målestokken måtte reduseres. En kom til at det ikke var hensiktsmessig.
Tiltak mot drivende isflak kan studeres i modellen, men den er ikke egnet til å studere
sarr og gjenfrysing av inntaksrister.
Modellen kan gi opplysninger om dynamisk belastning på pilarer, men det vil kreve
spesiell instrumentering.
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Tilbudet omfattet problemstillingene rundt flomavledningskapasiteten i dagens situasjon som
en veldefinert oppgave. Modellen ville imidlertid gjøre det mulig å undersøke flere andre
problemstillinger som Hafslund Produksjon var opptatt av, som f.eks. utvidet
flomløpskapasitet, istransport, strømning ved kraftverksinntak mm.

3.2

Modellomfang

Modellen omfatter strekningen fra rett nedstrøms fossen opp til flislageret til Borregaard.
Utstrekningen er vist i Vedlegg Bl.
Modellen inkluderer følgende detaljer:
Østre innløp (Nipa) med vanntilførsel.
Inntaket til Sarp kraftstasjon.
Inntakskanalene og inntaksbassengene til Hafslund og Borregaard kraftstasjoner. For
å forenkle byggingen er segmentlukene erstattet med planluker.
Inntakene til kraftverkene er koblet til rør som videre er koblet til en
reguleringsventil og en vannføringsmåler. Riktig totalvannføring gjennom
kraftverket kan da reguleres inn og virkningen av ulik vannføring gjennom ulike
kraftverksinntak kan studeres.
Bruer, veger og bygninger i området ved Hafslund og Borregaard, som ikke er av
betydning for strønmingen i modellen er representert på en enkel måte.
Eksisterende veg- og jernbanebru, inkludert en enkel brubane.
Flomlukene (en sektorluke og to klappeluker).

Under byggingen av modellen er det lagt til rette for:
Å bygge og teste inntaket til et nytt kraftverk på østsiden av elven.
Å utvide flomløpskapasiteten i Sarpsfossen.
Å studere bevegelsen til isflak og plassering av lenser.

3.3

Modellmålestokk

Det ble valgt å bygge modellen i målestokk 1 : 45. Det ga en høvelig utstrekning av modellen
i laboratoriehallen samtidig som målestokken er stor nok til at detaljer kan studeres med
tilstrekkelig nøyaktighet. Målestokken tilfredsstiller også kravet om turbulent strømning i
10

modellen slik at Froude's modellov gjelder. Det er denne modelloven som benyttes når
strømning som domineres av gravitasjonskrefter skal studeres. Froude's modellov sier at
Froudetallet F = v/(gL)112skal ha samme verdi i korresponderende punkt i modell og protoyp.
Her er:
v = strømningshastighet
L = lengde
g = tyngdens akselerasjon

Med målestokk 1 : 45 blir det følgende forhold mellom størrelser i modell og prototyp:
Lengde

1: 45

Areal

1:452

1: 2025

Volum

1: 453

1: 91125

Hastighet

1 451/2

Tid

1: 451 2

1 6,708

Vannføring

1: 45' 2

1 13584

1 6,708
:

:

:

Overflatekreftene er absolutt sett like store i modellen som i prototypen, noe som gjør at de
relativt er mye større i modellen. Effekten av dette kan i spesielle tilfelle reduseres ved å
sprøyte stoffer på overflaten som reduserer overflatespenningene i vannet.

3.4

Bygging av modellen

Nødvendig grunnlagsmateriale for bygging av en laboratoriemodell vil være:
Tegninger av dam, flomløp, luker, kanaler, inntak, inntaksbasseng osv.
Detaljerte kart (1:1000) over modellområdet.
Detaljert topografi av bunn og bredder for modellområdet.
Dimensjonerende flomvannføringer og eksisterende kapasitetsberegninger.
Vannføringer gjennom kraftverkene.
Vannstander og vannstander for kalibrering og innstilling av modellen. For studie av
flomavledning er det ønskelig med observerte data for store flommer.

I møte i Vassdragslaboratoriet 22.06.2009 ble eksisterende grunnlagsmateriale diskutert.
Bunnkotekart fra flomlukene og til oppstrøms bruene med god nøyaktighet var tilgjengelig.
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Videre oppover var det tatt opp en god del stedfestede profiler. Supplerende oppmålinger
(profilering) skulle foretas hvis det var behov for det.
I området rundt flomlukene finnes flere fastpunkt. Inntaksbassenget til Hafslund kraftverk er
innmålt tredimensjonalt og det kan tas ut tverrprofiler. Topp av flomluker er målt inn.
Tegninger av eksisterende inntak og lukearrangement skulle skaffes til veie som grunnlag for
bygging av modellen.
Modellomfang som vist i Vedlegg B1 skulle legges til grunn for bygging av modellen. Det
var enighet om å kutte av noe nedstrøms, men slik at strømningsforholdene i og nedenfor
fossen kom fram i modellen. Det skulle bygges inn mulighet i modellen for å tilføre vann som
kommer i det østre løpet ovenfor inntaket til Sarp kraftverk (Nipa).
Modellbyggingen skulle baseres på de eksisterende flomberegningene for Glomma.
Dimensjonerende flom for Glomma ved Sarpsfossen var satt til 4013 m3/s og tilsvarer en 500års flom. Dette er senere bekreftet i brev fra NVE, ref. 8. Denne vannføringen ble først lagt til
grunn for byggingen. I forbindelse med revisjon av damforskriftene ble det fra årsskiftet
2009/2010 gjort gjeldende at også dammer i klasse 1 skulle testes for en påregnelig maksimal
flom på 1,5 X Qdim. Dette medførte at modellen av Sarpsfossen måtte bygges for å kunne kjøre
vannføringer opp til 6000 m3/s.
En fant at det foreløpig ikke var behov for måling av dynamiske trykk på lukepillarene.
Eksisterende kraftverksinntak modelleres for å gi riktige strømningsbilder i bassengene
oppstrøms. Dette har betydning i forbindelse med mønstre for bevegelse, transport og
forbiledning av is og isflak.
Hafslund ville starte arbeidet med framskaffing av tegninger, kart- og datagrunnlag med sikte
på at modellbyggingen kunne starte i september.
Det viste seg at det måtte skaffes tilveie mer og nøyaktigere dat om bunntopografien i elva
ovenfor Sarpsfossen. Firmaet HydraTeam ble derfor engasjert for å måle inn tverrprofiler av
elva opp til flislageret til Borregaard. Disse målingene ble gjennomført i løpet september og
oktober, se Vedlegg B2. Disse profilene dannet grunnlaget for modellen fra innløpet og ned til
bruene. Nærmere kraftverksinntakene enn ned mot brupilarene var det vanskelig å utføre
målinger på gninn av strøm i elva under kjøring av kraftverkene.
desember 2009 var modellen bygd ferdig nesten ned til bruene, se Fig 5. I møte 17.12.2009
ble det diskutert hvordan videre informasjon om elvebunnen fra bruene og ned til dammen og
detaljer rundt kraftverksinntakene kunne skaffes til veie. Det var enighet om at HydraTeam
kunne leies inn for videre oppmålinger.
Dessverre kom nå vinteren fullt og situasjonen i elva ble etter hvert som på bildet i Figur 6.
Det var umulig å komme ut i elva med båt og videre målinger av bunntopografien måtte
innstilles. For å komme videre med modellbyggingen måtte derfor eksisterende kartmateriale
legges til grunn. I forbindelse med bygging av Sarp kraftverk på 70-tallet hadde Geoteam AS
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tatt opp et kotekart av elva fra dammen og 3-400 m oppstrøms, se Vedlegg B3. Dette kartet
ble brukt for å forme bunnen i modellen fra oppstrøms bruene og ned til dammen.

Figur 5

Modellen i desember 2009
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Figur 6

Forholdene ved Sarpsfossen vinteren 2010

Byggingen av modellen fortsatte utover vinteren, se Figur 7. I midten av mars var modellen
ferdig bygd og det ble det satt vann på. Da var situasjonen som vist i Vedlegg B4. Det er lagt
inn rør med ventiler for hvert av kraftverkene, Øvre og Nedre Borregaaard på vestsiden og
Hafslund og Sarp kraftverker på østsiden. Vannføringen gjennom kraftverkene stilles inn ved
hjelp av ventilene og måles med elektriske magnetmålere som er montert inn foran ventilene.
Den samme type vannføringsmålere er montert inn på tilløpsrørene til modellen, ved
oppstrøms innløp til modellen og ved sideinnløpet Nipa øst for inntaket til Sarp kraftverk.
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Figur 7

3.5

Modellen under bygging vinteren 2009

Kalibrering av modellen

Arbeidet med kalibrering av modellen startet etter påske i april 2010. Vannføringen inn i
modellen bestemmes og måles som forklart ovenfor ved innløpet til modellen ved flislageret
til Borregaard og ved sideinnløpet som representerer vannet gjennom Nipa-løpet. Vannet ut
av modellen går gjennom elveløpet og over dammen eller gjennom kraftverksutløpene.
Vannføringen gjennom hvert enkelt kraftverk kan måles og bestemmes. Restvannføringen,
eller differansen mellom vannet som føres inn i modellen og vannmengden som tappes
gjennom kraftverkene, går gjennom lukeløpene i dammen. Denne vannmengden måles ikke.
Hovedpunktet for måling av vannstand i modellen er der Sarpsfossen vannmerke er plassert,
på vestsiden av elva, oppstrøms jernbanebrua, se Vedlegg Cl. I tillegg er det målt vannstander
i fire punkt midt i elva plassert i tverrsnitt som vist i Vedlegg Cl.
I ref. 5 Flomberegning for Nedre Glomma er det som Figur 4 gjengitt kapasitetskurve for
Sarpsfoss dam uten kraftverk. Dvs, grunnlaget for kurven er at alle kraftverk er stengt og at
alle damlukene er helt åpne. Diagrammet tas med her som Vedlegg C2. Vannstanden er angitt
i NGOs høydesystem. Kurven er ført opp til vannføringer på 4300 m3/s. Vi mente derfor at vi
hadde et godt grunnlag for kalibrering av modellen. Det viste seg imidlertid at vi fikk ikke
måleverdiene fra modellen til å stemme med kurven. Vi måtte derfor gå dypere inn denne
problematikken.
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I ref. 5 er det henvist til rapport fra Vassdrags- og havnelaboratoriet fra 1975, ref. 1. Det viser
at verdiene opp til 3500 m3/s er de samme og dermed stammer fra denne rapporten. I VHLrapporten sies det at vannstanden i overvannet til Sarp kraftverk måles ved Sarpsborg
vannmerke og det vises uten nærmere forklaring til vannstandskurven i bilag 4 til rapporten
og som er tatt med her som Vedlegg A4. Det ville være nærliggende å tro at kurven er et
resultat av målinger i modellen, men det viser seg at det er det ikke. Ved sammenligning
mellom kurven i Vedlegg A4 og reguleringskurven i Vedlegg A5 ser vi at dette er samme
kurve. Kurvene er dermed ikke basert på fysiske måleresultater, men satt opp fra hva som er
ønskelig situasjon i Sarpsfossen. Utgangskurven fra 1956 har funksjon som en
reguleringsinstruks og er som sådan sannsynligvis fornuftig og basert på erfaringsverdier,
men den kan ikke brukes til kalibrering av en hydraulisk modell som skal gi pålitelige fysiske
måledata. Vi måtte derfor se oss om etter et annet grunnlag for kalibrering av modellen.
Tre rimelig sikre vannføringer med tilhørende vannstander ble lagt til grunn for den videre
kalibreringen: Flommen i 1995 og to vannføringsmålinger utført av HydraTeam i mai 2008,
henholdsvis 6. og 14. mai.
Målingene i modellen ga for høye vannstander i forhold til det kjente grunnlaget. Etter
diskusjon med oppdragsgiver i møte 06.05.2005 ble det bestemt å gjennomføre supplerende
oppmålinger av elvebunnen, spesielt i området rundt bruene.
HydraTeam gjennomførte målingenc i midten av mai og endringer ble bygd inn i modellen
når måleresultatene var tilgjengelige. Etter ny kjøring med de kjente verdiene viste det seg at
modellen ga svar med god nøyaktighet og modellen ble ansett for å være tilfredsstillende
kalibrert. Diagrammet i Figur 8 viser resultatet av kalibreringen.
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Figur 8

Kalibrering og justering av modellen

De tre vannføringene som ble lagt til grunnen for kalibreringen var flommen i juni 1995 som
hadde en vannføring rundt 3300 m3/s i Sarpsfossen over dagene 11. —13.06.1995 ifølge
rapport fra NVE, ref. 3. Vannstanden ved vannmerket ved Sarpsfossen kulminerte 13.06. kl
10 på kote 27,89. Vannføringen gjennom kraftverkene var redusert i en periode den dagen. I
dagene før varierte vannstanden mellom kotene 27,7 - 27,8.
Det er oppgitt fra driftssentral at det 13.06.1995 gikk 425 m3/s gjennom Sarp kraftverk, 150
m3/s gjennom Borregaard Øvre og 50 m3/s gjennom Borregaard Nedre. Modellen ble stilt inn
etter dette samtidig som alle damlukene var helt nede (åpne). Vannstanden ved vannmerket
vest for bruene ble da målt til kote 27,8 i modellen.
HydraTeam foretok to vannføringsmålinger ovenfor Sarpsfossen i mai 2008. Henholdsvis
06.05. og 14.05. ble det totalt gjennom Sarpsfossen beregnet en vannføring på 2057 og 2349
m3/s, herav hhv. 107 og 165 m3/s i "Nipa-løpet". Vannstanden ved vannmerket er registrert til
henholdsvis kote 25,72 og kote 26,25, alt i NGOs høydesystem disse to dagene. Vannstanden
i modellen ble målt til kote 25,9 og 26,2.
Modellen ble med dette ansett for tilfredsstillende kalibrert. Det gjelder spesielt for
flomvannføringer fra i overkant av 2000 m3/s og oppover. Under demonstrasjonskjøringer i
modellen 07.06. ble strømningsmønsteret likevel studert og kommentert nærmere og videre
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detaljjusteringer ble vurdert. Det ble enighet om at HydraTeam skulle gjennomføre en del
supplerende oppmålinger, spesielt i inntakskanalen til Borregaard Øvre. Her er det en terskel i
innløpet som var av betydning å få bygd inn i modellen. I tillegg måtte falltapet inn til
bassenget til Borregaard Nedre reduseres noe, da inntakskanalen hadde for lite tverrsnitt. For
øvrig ble det bygd inn en del detaljer som det tidligere var enighet om.
På grunn av høy vannføring i elva hele sommeren 2010 viste det seg å bli vanskelig for
HydraTeam å gjennomføre målinger nær fossen. Målingene fra båt ble til slutt kansellert og
terskelen i innløpet til Borregaard Øvre ble bygd inn etter en skisse som Borregaard fant i sitt
arkiv.
Når disse siste endringene var på plass i modellen, ble kjøringer med tanke på nøyere
kartlegging av kapasiteter og oppstilling av kapasitetskurver for nåsituasjonen opp til PMFvannføring på 6000 rn'/s satt i gang og gjennomført.

4

Kapasitetskurver Sarpsfossen

4.1

Generelt

Tilbudet som ble sendt Hafslund i juli 2009 omfattet studie av flomayledningskapasiteten i
Sarpsfossen slik situasjonen er i dag. Det vil si innmåling av vannstander oppstrøms
Sarpsfossen ved vannføringer helt opp til påregnelig maksimal flom (PMF) på 6000 m3/s.
Referansevannstanden vil være den som avleses ved Sarpsfossen vannmerke på høyre
elvebredd rett oppstrøms jernbanebrua, se Vedlegg Cl. Det er dette vannmerket som generelt
brukes i forbindelse med vannstands- og vannføringsregistreringer ved Sarpsfossen.
I modellen har vi også målt vannstander i fire punkt oppstrøms dette vannmerket, se Vedlegg
C I, for å ta vare på informasjon om vannstander oppstrøms fossen så langt opp i elva som
modellen går.
Ifølge forskrifter og retningslinjer fra NVE skal maksimal avledningskapasitet for en dam
med tilhørende vannstander bestemmes ut fra en situasjon hvor alle flomluker i dammen er
fullt åpne. Kraftverk i tilknytning til magasinet oppstrøms dammen og som kan påvirke
vannstanden skal antas å være ute av drift, dvs, være stengt. Hvis der er overføringer av vann i
systemet, skal disse antas å være i drift opp til maksimal kapasitet. Dette er hovedsituasjonen.
I tilfelle det er manøvrerbare luker i dammen, skal det som en mulig situasjon antas at en eller
flere av disse lukene ikke lar seg manøvrere. Innvirkningen på avledningskapasiteten av en
slik manøvreringssvikt skal kartlegges. I et anlegg med tre luker i dammen som det er i
Sarpsfossen, skal det forutsettes at minst en av lukene ikke lar seg regulere.
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Innvirkningen av kjøring eller ikke av Sarp kraftverk på vannstanden oppstrøms Sarpsfossen
har vært et av temaene under diskusjonene. I tillegg til hovedscenariet med alle luker åpne og
alle kraftverk stengt, er det derfor også kjørt vannføringsserier hvor en av lukene i fossen har
vært stengt, og det er kjørt en serie hvor Sarp kraftverk har vært i drift.

4.2

Kapasitet damluker åpne og kraftverk stengt

Det er målt vannstander i modellen for vannføringer i trinn på 500 m3/s, fra 500 m3/s til
påregnelig maksimal flomvannføring (PMF) på 6000 m3/s. Som nevnt ovenfor er modellen
kalibrert ut fra vannføringer i området 2000 —3300 m3/s. Det er også gjort justeringer i
modellen som skulle tilsi at vannstander ved vannføringer ned mot 1000 m3/s burde gjengis
rimelig sikkert og med god nøyaktighet.
Ved vannføringer under 1000 m3/s vil vannstanden i prototypen være bestemt av
lukestillinger og kjøringen av kraftverkene. Høyeste regulerte vannstand (HRV) i Sarpsfossen
er på kote 24,04 som er 0,15 m under topp klappeluker og 0,44 m under topp sektorluke, se
Tegning 001C gjengitt i Vedlegg A3. Denne vannstanden kan holdes så lenge vannføringen i
elva er under den totale kapasiteten til kraftverkene ved fossen, omkring 950 m3/s.
Hvis vannføringen i elva øker utover kapasiteten til kraftverkene, vil vannstanden stige slik at
det blir overløp over lukene. Ifølge dagens reguleringsinstruks regulercs ikke lukene før
vannstanden har steget en meter over topp klappeluker, dvs, ved kote 25,20. Først reguleres
det med sektorluka, deretter legges de to klappelukene helt ned og sektorluka kjøres opp. Det
skjer ved en vannføring på ca 1800 m3/s. Øker vannføringer ut over dette, reguleres det med
sektorluka slik at normale vannstandskurven følges.
Målte vannstander ved en vannføring på 500 m3/s er også tatt med i registreringene og
diagrammene. Dette vil være vannstander som normalt ikke vil observeres ovenfor fossen,
fordi reguleringene som er lagt til grunn under målingene i modellen er lite eller ikke aktuelle
ved slike lave vannføringer.
Utgangssituasjonen som er lagt til grunn er NVEs regler som krever fullt åpne damluker og at
alle kraftverk er stengt ved fastlegging av kapasiteten. Vannstandskurven for denne
situasjonen er vist i Vedlegg D I. Det er tatt med to kurver i diagrammet: Den ene kurven som
er vist med blått er basert direkte på de verdiene som er målt i modellen. Det er trukket rette
streker mellom de målte punktene og en ser at det er visse ujevnheter i kurven. Disse
utslagene skriver seg sannsynligvis fra unøyaktigheter i målingene eller i innstillingene av
vannføringer i modellen. Under kjøringene ble det blant annet observert svingninger i
vannstandene i modellen. Denne effekten ble forsøkt eliminert ved å foreta flere avlesninger
over noe tid, men den kan likevel ikke ses helt bort fra.
Fordi dette ses på som en effekt som opptrer i modellen, er det i diagrammet i Vedlegg D1
også tatt med en utjevnet kurve som er vist med rødt. Denne kurven anses som mer sannsynlig
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og mer representativ for prototypen. Som en ser er det små justeringer i området 3000 —4500
m-/s det er snakk om.
Den noe utjevnete kurven i Vedlegg D1 anses ut fra målingene i modellen som den mest
representative vannstandskurven (kapasitetskurven) for vannmerket ved Sarpsfossen for
utgangssituasjonen med alle damluker åpne og alle kraftverk stengt. Den presenteres derfor i
eget diagram i Figur 9 nedenfor og tas også med som Vedlegg D2.
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4.3

Vannstandskurve for Sarpsfossen vannmerke, målt i modell

Kapasitet kraftverk stengt og alternative damluker stengt

For dammer med såkalte manøvrerbare flomløp (luker) krever NVE at konsekvensen ved en
manøvreringssvikt skal kartlegges. Inneholder dammen inntil tre luker, skal det antas at en av
lukene ikke lar seg regulere, dvs, forblir stengt under en flomsituasjon. Under denne
forutsetningen er det kjørt tre alternativ for dammen i Sarpsfossen: Enten en av klappelukene
stengt - østre eller vestre, eller sektorluka stengt.
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Resultatene av disse kjøringene er vist samlet i Vedlegg D3. Fordi de merkbare
knekkpunktene på kurvene anses som resultat av en modell-/måle-effekt som nevnt ovenfor,
er det også for dette tilfellet vist utjevnete kurver som anses som vel så representative, se
Figur 10 nedenfor. Diagrammet er også lagt ved som Vedlegg D4.
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Vi ser at det er en viss økning av vannstanden hvis en av klappelukene holdes stengt. Effekten
er den samme uavhengig av hvilken av de to lukene som ikke lar seg regulere.
Vannstandsøkningen er i størrelsesorden 0,2 m opp til en vannføring i området rundt 3000
m3/s. Ved vannføringer over 4000 m3/s er virkningen liten eller ikke målbar.
Hvis den store sektorluka ikke lar seg manøvrere, er oppstuvningseffekten imidlertid klart
merkbar over hele området opp til 6000 m3/s. Vi ser at det her dreier seg om
vannstandsøkninger mellom 1,5 og 1,0 m opp til 4000 m3/S, og omkring 0,8 m videre til 6000
m3/S.
Disse resultatene må tolkes slik at oppstuvningen som resultat av en svikt i
lukemanøvreringen vil påvirke strømningen gjennom det ellers kritiske snittet under bruene
slik at strømningshastigheten blir redusert og vannstanden dermed øker. Det er derimot ikke
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sikkert at en økning av luketverrsnittene eller en senkning av luketersklene ville hatt en
vesentlig merkbar effekt på vannstanden oppstrøms bruene.

4.4

Virkningen av Sarp kraftverk

Det har vært spørsmål om Sarp kraftverk sin innvirkning på vannstanden oppstrøms
Sarpsfossen. Dette er undersøkt i modellen ved at det er målt vannstander når det er tappet en
vannføring på 425 m3/s gjennom inntaket for Sarp kraftverk. 425 m3/s er det oppgitte
maksimale vannføringen gjennom kraftverket. Resultatet av målingene er vist i Vedleggene
D5 og D6. Effekten er vist ved en sammenligning med utgangskurven med alle luker åpne og
alle kraftverk stengt, se Figur 11 som gjengir det samme diagrammet som i Vedlegg D6.
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Figur 11

Vannstandskurver for Sarpsfossen vannmerke, Sarp kraftverk i drift

Vannstandsforskjellen er mellom 1,4 og 1,0 m fra vannføringer på 1000 til 2000 m3/s, og
omkring 0,8 m for høyere vannføringer. Ikke overraskende tilsvarer vannstandsforskjellene i
stor grad en endring i vannføring på 425 m3/s.
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4.5

Vannstander i snitt oppstrøms Sarpsfossen

vannmerke

Som nevnt i avsnitt 3.5 er det også målt vannstander i fire snitt ovenfor Sarpsfossen
vannmerke, se Vedlegg C1 hvor målepunktene er markert. Resultatene av disse målingene er
vist i Vedleggene D7, D8, D9 og D10. Vannstandene er framstilt i diagram som inneholder
kurver både for utgangssituasjonen hvor alle luker er åpne og alle kraftverk stengt, samt
kurver for alternative luker stengt. Kurve for alle luker åpne og Sarp kraftverk kjører er også
tatt med. Det er ikke foretatt utjevning av noen av kurvene.
Det kan være interessant å vise stigningen i vannstanden (vannlinjer) fra Sarpsfossen
vannmerke og til det øverste punktet nær Oppsund. For å få fram dette er vannføringen 4000
m3/s valgt ut som representativ. Vannlinjene for alle kjørte alternativ er fremstilt i Vedlegg
Dll som også tas med som Figur 12. Vi ser at stigningen er ganske begrenset, men at det er
overgang i helningen ovenfor Torrisneset.
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Merknader til varsel om oppstart av kommunedelplan for InterCity Østfoldbanen,
parsell Fredrikstad - Sarpsborg (DL 201301599)

Importance:

High

Vi viser til ovenfornevnte varsel datert 10.05.2016.
Statsbyggs eiendom Sarpsborg fengsel i Bryggeriveien 7 ligger innenfor planområdet. Fengselet er et
høyrisikofengsel med plass til 25 innsatte.
Fra midten av 1980-tallet og frem til i dag er kriminalitetsbildet gradvis blitt mer krevende. Inntrengning og
trusler utenfra anses som en større risiko enn rømningsfaren.
Sikkerhet er en todelt oppgave:
•
•

Sikkerhet for innbyggere rundt fengselet
Sikkerhet for innsatte og ansatte.

Ingen skal kunne trenge inn eller flykte ut. Det skal være ro og orden inne i fengselet samtidig som det skal
oppleves trygt å oppholde seg og bo i fengselets nabolag. Sikkerhet for naboene er derfor viktig i denne
sammenheng.
Statsbygg legger til grunn at fengselets sikkerhetsbehov hensyntas i det videre arbeidet. Dette gjelder også
tilgjengelighet med utrykningsbiler og for besøkende og ansatte i både anleggs- og driftsfasen.
Statsbygg imøteser et eget møte med Jernbaneverket for å diskutere konkrete løsninger, og ber
Jernbaneverket ta initiativ til dette på et egnet tidspunkt i prosessen.

Vennlig hilsen

Knut Felberg
sjefingeniør
Strategi- og utviklingsavdelingen
+4792840531
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Hei
Oversender med dette uttalelse fra Østfold fylkeskommune til varsel om oppstart – InterCity-dobbeltspor
Fredrikstad - Sarpsborg, rv. 110 Simo – St.Croix og fv. 118 ny Sarpsbru. Frist for uttalelse er satt til 27. juni 2016.
Fylkesrådmannen oversender administrativ innstilling innen fristen med forbehold om endringer som følge av
politisk behandling. For fylkeskonservatoren er dette særlig viktig, slik at registreringer og undersøkelser kan gjøres
på et så tidlig tidspunkt som mulig. Fylkesutvalget finner sted 15. september 2016, protokoll fra Fylkesutvalget
oversendes straks den foreligger.
Med vennlig hilsen
Christine Stene
Rådgiver samfunnsplanavdelingen
Østfold fylkeskommune
(m) + 95 91 93 88
(e) chrste19@ostfoldfk.no
(w) ostfoldfk.no
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Christine Stene

Møtebok – Saksframlegg
Behandlet av
Fylkesutvalget

Møtedato
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Utvalgssaksnr.

Uttalelse. InterCity-dobbeltspor Fredrikstad - Sarpsborg, rv. 110
Simo - St. Croix og fv. 118 ny Sarpsbru - varsel om oppstart Fredrikstad og Sarpsborg kommuner
Vedlegg
Det vises til jernbaneverkets hjemmesider for utfyllende dokumentasjon og mer detaljert
informasjon http://www.jernbaneverket.no/Prosjekter/Inter-City-/Ostfoldbanen/seut-sarpsborg/

Bakgrunn for saken
Østfold fylkeskommune (ØFK) har mottatt brev datert 10. mai 2016 fra Jernbaneverket (JBV)
med forslag til planprogram og varsel om oppstart av kommunedelplanarbeidet for InterCity
strekningen, parsell Fredrikstad-Sarpsborg, rv. 110 Simo – St.Croix og fv. 118 ny Sarpsbru
med utvidelse eller eventuell omlegging av rv. 111 øst for Hafslund.
JBV har igangsatt planarbeid for dobbeltspor på InterCity strekningen Haug i Råde til Halden.
Prosjektet er forankret i Nasjonal transportplan (NTP) 2014-2023 og Konseptvalgutredning
for InterCity strekningen Oslo - Halden.
Felles planlegging

Fredrikstad og Sarpsborg kommuner og Østfold fylkeskommune vedtok i juni 2013 Bypakke
Nedre Glomma.
Fv.118 ny Sarpsbru er prioritert i Bypakke Nedre Glomma. På grunn av betydelige
kulturminneverdier i området har Riksantikvaren og ØFK varslet mulig innsigelse dersom det
ikke gjennomføres felles planlegging av veg og jernbane i dette området. Gjennom
planarbeidet ble det fra kulturminnemyndighetene stilt krav om felles planlegging av veg og
bane, slik at man bedre kan få oversikten over de samlede konsekvensene. 29. oktober 2015
vedtok plan- og økonomiutvalget i Sarpsborg kommune at planarbeidet med
kommunedelplan Ny bru over Glomma avsluttes, og at felles planarbeid for veg og jernbane
over Sarpsfossen startes.

I Fredrikstad vil traseen for ny bane ligge i samme korridor som rv. 110. I Bypakke Nedre
Glomma er rv. 110 et prioritert prosjekt. For å få til en løsning som ivaretar både veg, bane
og ønsket byutvikling ønsker Statens vegvesen og JBV å gjennomføre felles planlegging.
Frist for uttalelse er satt til 27. juni 2016. Fylkesrådmannen har oversendt administrativ
innstilling innen fristen med forbehold om endringer som følge av politisk behandling. For
fylkeskonservatoren er dette særlig viktig, slik at registreringer og undersøkelser kan gjøres
på et så tidlig tidspunkt som mulig. Protokoll fra Fylkesutvalget oversendes straks den
foreligger.

Fakta
Planområdet

Planområdet ligger i Fredrikstad og Sarpsborg kommuner. Det skal lages kommunedelplan
med konsekvensutredning for strekningen Seut-Klavestad. Dette er en lang strekning og ved
behov kan det bli aktuelt å dele opp i flere kommunedelplaner. Ved varsling av planoppstart
omfatter planområdet alle utredningskorridorene (det kan være flere aktuelle traseer
innenfor en utredningskorridor). Med planområdet menes det området som er gjenstand for
planlegging. Ved endelig planvedtak vil planområdet omfatte en konkret trasé, og dermed
være et mer avgrenset område.
Med bakgrunn i planområdets store størrelse, er det valgt å dele det inn i delområder.
Det er ulike problemstillinger og verdier i de ulike delområdene, men enkelte
problemstillinger gjør seg gjeldende i hele eller store deler av planområdet mellom
Fredrikstad og Sarpsborg. Det gjelder blant annet (kilde: Planprogram side 22):
•
•
•
•
•

Bane og vegdrift i anleggsfasen
Nærføring til eksisterende bebyggelse
Avklare og løse eventuelle konflikter mellom bane og veg
Avklare og utnytte potensialet ved samordning av bane- og vegtiltak
Finne løsninger for veg og bane som muliggjør ønsket byutvikling og redusere barrierevirkning i by- og
nærmiljøområder langs strekningen

Jernbane

JBV gjennomførte i 2012 en konseptvalgutredning (KVU) for InterCity-området. Arbeidet
med kommunedelplanen skal bygge på anbefalinger fra KVU-en, som vurderte en rekke
konsepter og anbefalte utbyggingskonseptet med dobbeltspor og stopp i alle Østfoldbyene
(alternativ ØB 4B). Pålitelig togtilbud, kort reisetid og høy kapasitet og frekvens er
overordnede effektmål videreført fra KVU for InterCity-området. Det vil si et InterCity-tilbud
basert på sammenhengende dobbeltspor med stopp i alle Østfoldbyene. Resterende
konsepter ble forkastet.
Anbefalt konsept ØB 4B beskrives på følgende måte:
«Konseptet innebærer utbygging av dobbeltspor på strekningen mellom Haug i Råde og
Halden. Denne traséen følger i hovedsak dagens korridor mellom Råde og Fredrikstad og
med kurvutretting inn mot Sarpsborg for å øke hastigheten. Sør for Sarpsborg følger den
foreslåtte traséen en ny korridor tilpasset en eventuell fremtidig høyhastighetstrasé.
Innføringen til Halden følger eksisterende bane.»
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InterCity skal oppnå klimagevinst ved å ta markedsandeler regionalt fra andre
transportformer med høyere utslipp. Dette er i tråd med Bypakka og nullvekstmålet, all
persontransportvekst skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange.
Vei

I Bypakke Nedre Glomma er rv. 110 forutsatt utvidet til fire felt i dagens trase på strekningen
Simo – St.Croix. Rv. 110 er hovedinnfarten til Fredrikstad både fra vest og øst og ligger
parallelt med dagens jernbane.
Valg av løsning for rv. 110 må derfor optimaliseres både med hensyn til bane, veg og ønsket
byutvikling.
Ny Sarpsbru over Glomma

Ny Sarpsbru er et prioritert prosjekt for Bypakka. Fv. 118 er hovedinnfarten til Sarpsborg
sentrum østfra og brua ligger nær dagens jernbane. Brua har begrenset forventet
gjenstående levetid og må skiftes ut i nær fremtid dersom den skal kunne inngå i det
fremtidige vegsystemet.
18. juni 2015 vedtok Sarpsborg bystyre at konsept A, dagens vegtrasé, inkluderes i det videre
arbeidet, og at det ikke arbeides videre med andre konsepter.

Fylkesrådmannens vurdering
Fylkesrådmannen er opptatt av at planleggingen av transportsystemet i Nedre Glomma sees
i et langsiktig perspektiv, og at veg, kollektiv, samt løsninger for gående og syklende,
planlegges i sammenheng. Vi viser til nasjonale føringer for miljøvennlige transportløsninger,
samordnet bolig-, areal- og transportutvikling og mål om å redusere utslipp av klimagasser.
Dobbeltsporets influensområde strekker seg langt utover nabolaget toget skal passere,
planprosessen bør derfor fra første stund innrettes slik at kommunen tar eierskap til planen,
samt hvordan kommunen kan utnytte jernbanen til det beste for innbyggerne. For Østfold
har planarbeidet stor regional betydning.
Avhengigheter eller grensesnitt mot andre prosjekter og i hvilken grad disse påvirker
vurderingene er også særdeles viktig.
I forslag til planprogram er det nevnt flere relevante nasjonale og regionale føringer. Dette
er sentrale overordnende føringer som må legges til grunn for det videre planarbeidet. Det
må i planforslaget redegjøres for hvordan de overordnede føringene er vurdert og fulgt opp.
Fredrikstad og Sarpsborg kommune er planmyndigheter. Kommunene legger planforslaget
ut til høring, og vedtar endelig plan. Planprogrammet legger grunnlaget for utredning og valg
av korridor gjennom utarbeidelse av kommuneplan. Utredningsbehovet for ulike tema
kommer frem av forslaget til planprogrammet. Sentrale tema er blant annet nærmiljø og
friluftsliv, støy, landskapsbilde, naturressurser, naturmiljø og risiko- og sårbarhetsanalyse.
Tilrettelegging for gange- og sykkeltrafikk er også nevnt. Hensikten med planprogrammet er
å beskrive tiltak og hva som må utredes av konsekvenser.
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Planprogrammet er utarbeidet i samarbeid med de berørte kommunene, Statens vegvesen,
Østfold fylkeskommune og Riksantikvaren. Plan- og utredningsarbeidet for strekningen
Fredrikstad – Sarpsborg har som hensikt å avklare trasé for det nye dobbeltsporet mellom
Seut i Fredrikstad og Klavestad i Sarpsborg. I tillegg skal planarbeidet avklare trasé for fire
felt på strekningen Simo – St.Croix i Fredrikstad, ny firefeltsforbindelse over Glomma i
Sarpsborg (hvorav to sambruks-/kollektivfelt). Det skal også avklares framtidig løsning for rv.
111. ØFK mener det er viktig å være tydelig tidlig i planfasen, og sender med dette innspill til
selve planarbeidet. Dette er viktig for å kunne gjøre interesseavveininger tidlig og samtidig
unngå forsinkelser som følge av konflikt. For fylkeskonservatoren er dette særlig viktig, slik at
registreringer og undersøkelser kan gjøres på et så tidlig tidspunkt som mulig.
ØFK støtter de hovedgrepene som foreslås i planprogrammet og fylkeskommunen arbeider
for at regionale interesser ivaretas i planleggingen. Som regional planmyndighet har
fylkeskommunen, sammen med andre offentlige organer rett og plikt til å delta i
planleggingen når den berører deres saksfelt eller deres egne planer og vedtak og skal gi
planleggingsmyndighetene informasjon som kan ha betydning for planleggingen jf. pbl § 3-2,
tredje ledd. Dette er for eksempel arealpolitikken slik den er formulert i fylkesplanen, og
fylkeskommunens myndighet etter kulturminneloven. I tillegg er fylkeskommunen vegeier og
drifter av kollektivtrafikken. Som regional utviklingsaktør har ØFK ansvar for at grepene som
tas og valgene som gjøres samlet sett bidrar til en best mulig avveiing av de ulike
samfunnsinteressene og at det tilrettelegges for en god samfunnsutvikling i Østfold.
Planlegging av dobbeltspor med ny jernbanestasjon i Fredrikstad og ny Sarpsbru over
Glomma er komplisert planarbeid, som skal ivareta mange interesser og hensyn. Samtidig
skal planarbeidet samordnes med andre store plantiltak, som rv. 110 og 118.
Uunngåelig at hus rives

Det er utfordrende å bygge jernbane, og mange av valgene som må tas er valget mellom to
onder når man skal prioritere. I omfattende planer for ny infrastruktur oppstår det
situasjoner der bolighus må rives. Det er beklagelig, men det er uunngåelig at hus må rives.
Samtidig må man tenke på samfunnsnytten og de grundige vurderingene som vil bli gjort:
Overordnet mål er å etablere et kollektivsystem som fungerer best mulig i forhold til
regionforstørring, framtidig byutvikling og attraktivt byområde, og i forhold til eksisterende
bolig- og næringsområder. Boliger må vike for de nye anleggene. Det vil være et av de mest
krevende konfliktpunktene i arbeidet med kommunedelplanen.
Konflikter i anleggsperioden

Det blir viktig å utarbeide en miljøoppfølgingsplan for anleggsperioden, som kan bidra til å
ivareta hensynet til de som bor og ferdes nær rigg- og anleggsområdene i anleggsperioden.
Anleggsvirksomheten kan påvirke omgivelsene med større konsekvenser enn det ferdige
anlegget vil gjøre. Konsekvenser til kortsiktige virkninger av anleggsperioden må vurderes.
Fylkesrådmannen er opptatt av at det samtidig må planlegges for gode bomiljøer, både som
forebyggende folkehelsearbeid og for å videreutvikle Nedre Glomma som et attraktivt
storbyområde. Dette må bli grundig behandlet, slik at vi kan være sikre på at det blir gode
bomiljøer langs IC-traseen i fremtiden.
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Kunnskap om jernbanedrift

Fylkesrådmannen mener at det kan være et behov for å spre grunnleggende kunnskap om
jernbanedrift. Det er viktig med tilstrekkelig og felles forståelse av de sentrale utfordringer
som gjelder ved utbygging av infrastruktur for tog, for eksempel mangel på fleksibilitet i
skinnesystemet, lengde på perronger, løsninger som er styrt av godsterminaler og andre
jernbanetekniske krav. Fylkesrådmannen mener det må komme tydelig fram hvilke
avveiinger som er gjort. Gir for eksempel mangel på fleksibilitet i skinnesystemet føringer for
planlegging av rv. 110? Dersom det ene skal vektes tyngre enn det andre bør det komme
tydelig frem i planarbeidet.
Godsterminal på Valle

Det er uttalt nasjonal politikk å øke andel gods på bane sjø og redusere på veg. Det går store
godsvolum gjennom Østfold. Hvor mye godstog vil det gå, hva med støy og rystelser? Hva
med næringsareal? Prognosene for dette bør inngå i KU. Beregning og håndtering av støy- og
rystelser, vurdering av næringsareal og interesser, samt hensynet til barn og unge bør også
inngå i KU.
Barn og unge

Konsekvenser for barn- og unge bør være et eget utredningsteam. Det må tas hensyn til barn
og unges skoleveier i planleggings- og anleggsperioden.
Folkehelse

Folkehelseperspektivet må belyses godt for alle alternativene. Hvordan påvirkes bokvaliteten
langs sporet og hva gjør sporet med tilgangen til områder? Folkehelseperspektivet,
bokvalitet og tilgang til nærområder er forhold som det må tas hensyn til i planleggingen for
hvert planområde.
Støy

Støy er komplekst, og det er mange ganger vanskelig å få gjort noe med fysikken. ØFK
forutsetter at retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-1442/2012 legges til
grunn. Fylkesrådmannen mener plandokumentene må være klare og tydelige om forventet
støy (både i planbeskrivelsen og i planbestemmelsene) og håndteringen av dette. Det er
risiko for overskridende støy for naboer. Det må innarbeides gode bestemmelser om støy og
det må skilles på anleggsperioden og driftsperioden. En generell henvisning til T- 1442 gir
liten forutsigbarhet og manglende oversikt over nødvendige avbøtende tiltak.
Tekniske tiltak mot støy

Eksempler på tekniske tiltak kan være bruk av støysvakt utstyr, utbedringer for
skjerminger og planlegging av riggområder.
Administrative tiltak mot støy

Eksempler på administrative tiltak, kan være varsling til berørte naboer, tilbud til
alternative oppholdssteder, driftsbegrensninger mm.
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Jordvern

Fylkesrådmannen forutsetter at jordvern er en premiss i planleggingen. Det vises i den
forbindelse til NTP 2014-2023 hvor regjeringen har videreført fokuset på jordvernet, videre
skal det legges vekt på at realistiske alternative løsninger skal være vurdert.
Landbruksarealer som omdisponeres midlertidig til riggområde, midlertidige anleggsveier
eller lignende, skal istandsettes og tilbakeføres til samme tilstand som før tiltaket. Dette må
ivaretas i reguleringsbestemmelsene. Fylkesrådmannen forutsetter også at matjord fra
banetraseen skal tas vare på. Jordvern og egnethet for videre landbruksdrift må også
vurderes i forhold til varig og midlertidig massehåndtering.
Massedeponering

Østfold-samfunnet står foran store transportmessige utfordringer i årene som kommer. En
rask økene befolkning gir store utfordringer både når det gjelder arealutvikling og
transportavvikling. Masser er en ressurs som må utnyttes i nærområdet så langt det er
mulig. Områder som skal benyttes til deponering av masse skal avklares før arbeidet startes
og disse reguleres som en del av planen slik at det kan knyttes bestemmelser til driften av
disse med hensyn til anleggstid mm.
Fylkesrådmannen mener at konsekvenser for massehåndtering bør være en del av KU.
Eventuelt kan det lages en massehåndteringsplan som ferdigstilles før jernbane inngår
avtaler med entreprenør, slik at det er forutsigbarhet i forhold til massedeponering.
Hensettingsplasser

Debatten vedrørende hensettingsplasser er ikke avsluttet. Såstadskogen er et alternativ,
men kapasiteten forutsetter 3 spor i Rygge, samtidig som det 3. sporet i Rygge kun bygges
dersom hensettingsanlegget på Såstad blir bygd. Hvor hensettingsplassene skal lokaliseres er
definitivt ikke avgjort, det er fortsatt behov for avklaringer og ØFK mener derfor at alle
muligheter bør holdes åpne.
Universell utforming

Universell utforming må være et premiss i planleggingen. Vi viser til
Miljøverndepartementets temaveileder «Universell utforming og planlegging etter plan og
bygningsloven (plandelen)» som finnes på departementets nettside www.planlegging.no, og
Kommunalteknisk forenings hefte «Universell utforming og reguleringsbestemmelser». Vi
viser også til fylkesplanens retningslinjer for energi- og arealbruk, der det heter (pkt. 3.4.3) at
bestemmelser med krav om universell utforming skal innarbeides i alle reguleringsplaner.
Samfunnssikkerhet og beredskap

Samfunnssikkerhet og beredskap, konsekvenser og risikoreduserende tiltak bør omtales.
Sykkel

En viktig forutsetning for sykkelbruk er gode parkeringsmuligheter og at det blir avsatt gode
parkeringsmuligheter til dette, samt bestemmelser knyttet til formålet. ØFK anbefaler at
man ser på tilbudet til sykkel.
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Vilt

Det må sørges for at det er tilstrekkelig med viltpassasjer og kommunen må sørge for korrekt
plassering av disse.
Kulturminner/kulturmiljøer
Planområdet berører en rekke kulturminner og kulturmiljøer. Mange av disse er viktige for
identiteten til innbyggerne i Fredrikstad og Sarpsborg. Planen må ha en målsetning om best
mulig ivaretakelse og tilpasning til kulturminnene. Kulturminnene og kulturmiljøene er delt
inn i tre nivåer (nasjonalt/regionalt/lokalt). Kulturminnene behandles i retningen fra Seut
(Fredrikstad) til Klavestad (Sarpsborg).
Når det gjelder de nasjonalt viktige kulturminnene, og de generelle kulturminnefaglige
merknadene, er dette brevet en felles uttalelse fra Østfold fylkeskommune ved
Fylkeskonservatoren og Riksantikvaren. Punktene har vært diskutert og avklart i møte
torsdag 16.06.2016 med Ingunn Holm og Live Johannessen fra Riksantikvaren, og vi er
omforente. Det vil altså ikke komme et eget brev fra Riksantikvaren i anledning
oppstartsvarselet. Også innspill fra Norsk maritimt museum er inkludert i denne uttalelsen.
Nasjonalt viktige kulturminner/kulturmiljøer
Gamle Glemmen kirke

Dette er en middelaldersk steinkirke med middelalderkirkegård rundt. Den ligger på en
høyde i landskapet, tett inntil den gamle bygdeveien (Gamle kirkevei). Kirken er omgitt av et
større parkområde og ligger i tilknytning til flere gårdsanlegg. Hele miljøet ble regulert til
spesialområde bevaring i 1991.
Et tunellpåslag rett nord for kirkeberget kan få store negative konsekvenser for opplevelsen
av kulturmiljøet og må unngås. Kirken er liten, og opplevelsen av miljøet kan lett forringes.
Greåker fort

Greåker batteri ble etablert før unionsoppløsningen som en del av et større forsvarssystem
av sperrefort og forberedte stillinger langs grensen, i forbindelse med løsrivelsen fra unionen
med Sverige. Etter Karlstadoverenskomsten, som blant annet innebar opprettelsen av en
nøytral sone langs grensen og ødeleggelse av etablerte sperrefort, ble det anlagt flere nye
fort som erstatning for de ødelagte. I Sarpsborgavsnittet ble Greåker og Ravneberget fort
etablert.
Landskap og omgivelser utgjør viktige deler av det militærhistoriske anlegget Greåker fort,
med siktlinjer omkring forsvarsanlegget og gamle adkomstveier. Selve fortet er anlagt på en
høyde med fjellanlegg, kanonstillinger og et stort buet, overbygget geværgalleri.
Fjellanlegget har adkomst fra en dyp, nedsprengt tørrgrav sentralt i anlegget. Geværgalleriet
fremstår som en buktende linje i landskapet og har betongstøpt tak og huggenstensvegger.
Galleriet, som gir utsyn til hele det omkringliggende området, er sjeldent i norsk
sammenheng. Liknende gallerier finnes på Boden festning i Sverige, bygget i samme periode.
Til Greåker fort hører også en leir som ligger på nordsiden av, og lavere enn, fortet. Her står
interessante og godt bevarte bygninger fra fortets første periode. Bygningene, som er i tre
med sal- eller valmtak, har opprinnelig preg med flere godt bevarte bygningsdetaljer.
Sammen med fortifikasjonene danner bygningene et interessant og tidsriktig militært miljø.
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I tillegg til å være regulert til spesialområde bevaring etter plan- og bygningsloven, er fortet
med geværgalleri fredet ved forskrift av 6.5.2004. Vernet omfatter alle bygninger og spor
etter militær virksomhet innenfor angitt området. Greåker fort har stor militærhistorisk
interesse som del av et omfattende og viktig forsvarssystem mot Sverige. Dette er en
interessant og viktig befestningslinje som må bevares helhetlig. Militæranleggene som ble
bygget ut i denne perioden, har symbolverdi i forbindelse med nasjonens løsrivelse fra
unionen. Greåker etablissement har med sine fortifikasjoner og et utvalg av de eldre
bygningene stor verneinteresse. Etablissementet representerer en konstruksjonsmessig
spesiell variant innen denne kulturminnekategorien, med blant annet et geværgalleri som er
sjeldent i nasjonal sammenheng.
Det forskriftsfredete anlegget er ikke vist i sin fulle utstrekning i den nasjonale
kulturminnedatabasen Askeladden; kun som et punkt. Riksantikvaren vil ettersende det de
har av kartmateriale i saken.
Ny jernbane må ikke legges på en slik måte at den visuelle opplevelsen av fortet fra
Rolvsøysund og fv 109 med omgivelser reduseres. Tunnelpåslag og fjellskjæringer vest og øst
for fortet kan få store negative konsekvenser, mens korridor B3, som er det nordlige
alternativet, unngår dette.
Middelalderbyen Borg og Olavsvollen

Utgangspunktet for etableringen av byen Borg var at Olav Haraldsson anla en borg her, trolig
i 1016/1017. Han oppførte en kongsgård, en Mariakirke og la ut flere tomter, dvs. la opp til
et bysamfunn bak vollen. Borgarting var en viktig sentralfunksjon for byen. Ruinen etter
Nicolaskirken i sten ligger like utenfor byvollen i vest, inne på Borgarsyssels
museumsområde. Byen hadde to kirker innenfor vollen, Mariakirken og Olavskirken. Begge
ble revet etter reformasjonen og gikk med i raset i 1702. Det er omtalt bygårder, handel og
håndverk i middelalderske dokumenter.
Olavsvollen er det eneste kjente, bevarte vollanlegg i Norge fra middelalderen, og er derfor
unikt i norsk sammenheng. Det kan tidsmessig sammenlignes med de danske
ringvollanleggene fra sen vikingtid. Ingen av de andre norske middelalderbyene har hatt et
forsvarsanlegg av denne type og dimensjon. Vollen var i store deler intakt i 1823, med
unntak av den delen som raste ut i Glomma i 1702. Rester av anlegget er ennå intakt. Det er
særlig synlig i nord, øst for jernbanesporene. Vollens lengde har vært på omlag 650 m og
hovedretningen er nord mot syd, hvor den har gått i en bue og ned mot elveskråningen.
Olavsvollen er et unikt kulturminne av høy nasjonal verdi.
I planleggingen er det viktig at ikke bare synlige kulturminner vektlegges, men også de
bevarte kulturlagene fra middelalderen som i dag ikke er synlige. Både de middelalderske
kulturlagene i Sarpsborg og Olavsvollen er automatisk fredete kulturminner.
Hafslund hovedgård

Hafslund er et av Norges største herregårdsanlegg. Hovedbygningen står nå slik den ble
gjenoppført etter en brann i 1758, og er et av rokokkoens fremste monumenter i landet.
Paviljongbygningene skal være fra 1719. Portstua er fra samme tid eller noe eldre. I
tilknytning til tunet er det også monumentale driftsbygninger.
Gården har vært utgangspunkt for industriell virksomhet knyttet til landbruk og skogbruk,
deretter med utgangspunkt i elektrisiteten. Et nettverk av gårder, bruk og husmannsplasser
har vært knyttet til dette anlegget. Vannkraften fra Sarpsfossen som kunne utnyttes til
8

produksjon av elektrisitet, ble grunnlaget for industriselskapet Hafslund, etablert i 1898.
Hafslund er en av de flotteste herregårdene vi har i Norge. Gården befinner seg stilhistorisk i
overgangen mellom barokken og rokokko.
I dag framstår Hafslund som et godt bevart bygningsmiljø med et parkanlegg som er et av de
best bevarte barokkanleggene i landet. Hovedbygningen er bygget i flere omganger fra
begynnelsen av 1600-tallet til begynnelsen av 1700-tallet. Dagens bygning skriver seg fra
1758-1762, og er et resultat av en omfattende istandsetting og ombygging etter en brann i
1758. Bygningen stod antakelig ferdig innredet i 1762 og er et av hovedverkene innen norsk
1700-tallsarkitektur.
Hafslund er et storslått anlegg. Vi vurderer at anlegget som helhet har høy nasjonal verdi
som kulturminne. Hovedbygningen på Hafslund hovedgård er fredet etter lov om
bygningsfredning av 1920.
De delene av parken som grenser mot rv. 111 er omgitt av et karakteristisk gjerde med
monumentale stolper og portaler. Gjerdet ble anlagt i forbindelse med restaureringen av
gårdsanlegget på 1930-tallet og er svært viktig for opplevelsen av anlegget. Vi tilrår at det
ikke gjøres inngrep i gjerdet eller portalene.
I tilknytning til Hafslund hovedgård finnes en rekke elementer som inngår i kulturmiljøet. De
viktigste er:
Hafslund kapell

Dette ble bygd i 1870-årene, som lokale for arbeiderforening, senere bedehus, og flyttet til
nåværende tomt, utvidet og innviet som kapell 1891. Det ligger like sørøst for tunet.
Ny jernbane, vei og kryss må ta hensyn til den visuelle opplevelsen av kapellet og østportalen
til parken.
Annen bebyggelse

Bebyggelsen langs Statsminister Torps vei vest for Hafslund hovedgård er boliger og villaer
og tidligere administrasjonsbygning med høy arkitektonisk verdi. De er tegnet av den kjente
arkitekten Arnstein Arneberg på 1930-tallet og er regulert til spesialområde vern.
Bygningene har høy grad av autentisitet og er viktige for totalopplevelsen av området. Inn
mot veien ligger også formannsboligen og forpakterboligen, som er av eldre dato. På
Sarpehaugen, nærmere dagens Sarpebru, ligger det arbeiderbrakker i tegl fra ca. 1800, som
er gode eksempler på sosial boligbygging av høy standard for sin tid.
Disse boligmiljøene ligger ikke innenfor planområdet, men kan likevel bli berørt av tiltakene.
Allé

Langs riksvei 111 fra vestporten sørover i retning Gatedalen er det en allé som har vært en
del av herregårdsanlegget. Vestre trerekke er vernet gjennom overnevnte reguleringsplan.
Østre trerekke var i dårlig forfatning. Her ble trærne skiftet ut i 2015. Alléen inngår i Statens
vegvesens verneplan for alléer og trerekker i Østfold (2009) med nest høyeste vernegrad.
Riktig veibredde er vesentlig for virkningen av en allé i et historisk miljø.
Kulturlandskap

Jordene sør for Hafslundparken er i kommuneplanen angitt som hensynssone kulturmiljø,
samt at området er også vist som regionalt verdifullt kulturmiljø på vedleggskart i
fylkesplanen. Se også neste pkt.
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Sarpsfossen

Sarpsfossen med omgivelser inngår i Riksantikvarens nye register «Kulturhistoriske landskap
av nasjonal interesse», som ett av ni slike landskap i fylket. Vi viser her til:
http://www.riksantikvaren.no/Aktuelt/Nyheter/Kulturhistoriske-landskap-i-OEstfold.
Fossen har vært vesentlig for all den historiske virksomheten i området.
Åpningen av kjørebrua fant sted i 1854. Brukonstruksjonen ble av samtiden regnet som
meget dristig, med et hovedspenn som var lengre enn på noen annen bru i landet.
Jernbanebru ble bygget i 1877, oppe på veibrua. Nye, separate bruer for jernbane og vei sto
ferdig i hhv. 1931 og 1936. Selve bruanlegget har i dag ikke nasjonal verdi, men det må i
plansammenheng vurderes om spor fra brua kan bevares, slik som fundamenter, brukar o.l.
Det må på et nivå i planarbeidet også vurderes hvilke tiltak som skal gjøres rundt
Borregaardsmonumentet, som ble reist ved Sarpsbrua ved fabrikkens 50-årsjubieum i 1939.
På vestsiden av Glomma, ovenfor fossen, finnes det også en skytestilling som ble oppført av
okkupasjonsmakten under 2. verdenskrig.
Planen bør legge til rette for å gjøre området rundt fossen attraktivt for byens befolkning.
Den må således sørge for en god opprydding i de eksisterende samferdselsanleggene når ny
bru (evt. nye bruer) kommer. Det bør vektlegges at det skal utformes bruanlegg med høyt
arkitektonisk nivå, slik at bru og foss sammen kan bli en attraksjon for Sarpsborg, slik det var
tidligere.
Vokterbolig i møtet mellom østre- og vestre linje

Den lille vokterboligen ved Hafslund, oppført ca. 1879, ble vedtaksfredet i 1997.
Planarbeidet må avklare hvordan bygningen og omgivelsene skal bevares, ettersom
konteksten vil endres ved flytting av jernbanesporene.
Automatisk fredete kulturminner

Innenfor plangrensen finnes en rekke automatisk fredete kulturminner. På Lisleby og ved
Rolvsøysund er det registrert flere helleristningsfelt fra bronsealderen, samt bosetningsspor
og gravminner fra jernalderen. På vestsiden av Glomma ved Rolvsøysund er det gjort funn av
flere vikingskip. Det mest kjente er Tuneskipet, men det er også funnet mindre båter i dette
området.
Ved Greåker og Yven berører planområdet et begrenset antall gravhauger og enkelte
områder med bosetningsspor fra bronsealderen/jernalderen. Ved Hafslund og på
Borgenhaugen ligger det flere store helleristningsfelt og gravhauger. Særlig er en åkerholme
rett sør for Hafslundsparken svært rik på helleristninger. I området ved Sarpsfossen, samt på
jordene nord for Hafslund skole er det gjort en mengde funn av gjenstander fra stenalder.
Deler av traseene går gjennom områder som ikke er bebygd, og hvor det potensial for å
gjøre funn av hittil ukjente kulturminner under bakken. Dette gjelder spesielt områdene med
dyrka mark på Lisleby, ved Alvim og Hafslund, samt skogsområdene i Greåker og på Yven. I
tillegg er det enkelte områder som har potensial for funn av nye helleristninger. Det må
derfor tas høyde for at arkeologiske registreringer gjennomføres på reguleringsnivå.
Planprogrammet og varsel om oppstart av planarbeid er oversendt Norsk Maritimt Museum
(NMM). I e-post til Fylkeskonservatoren datert 17.06.2016 peker NMM på tre områder hvor
det kan være aktuelt med undersøkelser:
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1) Området ved Sarpsfossen. Her er det imidlertid gjort undersøkelser i nærområdet
tidligere, og det er ikke avklart hvorvidt området i kommunedelplanen overlappes av
tidligere undersøkt område. Hvorvidt det er nødvendig å gjøre en ny registrering vil bli
vurdert i løpet av kommunedelplanprosessen.
2) Gleng. Her har det ikke tidligere vært gjort registreringer. Området er interessant, og må
sees nærmere på med tanke på mulige havneanlegg og kondemnerte fartøy.
3) Rolvsøysund. Dette har vært et viktig område ut fra at det har vært et forhistorisk
veikryss, omlastingssone, ankringsplass og vintervei. Det har vært en del moderne
inngrep i området, men det kan like fullt være mulig å gjøre interessante funn. Her er det
nødvendig med registrering.
Generelt anbefaler kulturminnemyndighetene at arkeologiske registreringer, både over og
under vann, utføres så tidlig som mulig i planprosessen. Dette kan gjerne skje allerede på
kommunedelplannivå, slik at man så tidlig som mulig får en oversikt over arkeologiske og
marine kulturminner som kan bli berørt. Det kan også gjøres seinere i prosessen. Arkeologisk
registrering må være gjennomført før kulturminnemyndighetene kan gi sin endelige uttalelse
til et reguleringsplanforslag. Det er tiltakshaver som bekoster en arkeologisk registrering
(Kulturminneloven § 9).
Automatisk fredete kulturminner og skipsfunn må tas hensyn til i planleggingen. Ved konflikt
mellom automatisk fredete kulturminner/skipsfunn og planlagte tiltak må en søke
Riksantikvaren om dispensasjon gjennom planprosessen (når reguleringsplan legges ut til
offentlig ettersyn). Da vil kulturminnets verdi vektes mot tiltakets samfunnsnytte. Ved
innvilget dispensasjon vil det normalt settes vilkår om at tiltakshaver bekoster en arkeologisk
gransking i forkant av at tiltaket gjennomføres (Kulturminneloven § 10).
Regionalt viktige kulturminner/kulturmiljøer
Trosvik hovedgård

Herregårdene er en viktig del av Østfolds kulturhistorie. Trosvik er en av de 25 herregårdene
i fylket. Gården har spilt en viktig rolle i Fredrikstads historie. Gårdstunet og høyden har stor
verdi som kulturmiljø, til tross for at den i stor grad er omgitt av tettbebyggelse. Miljøet har
viktig opplevelsesverdi ved adkomsten til byen. Dagens våningshus i sveitserstil er oppført på
1860-tallet. Det store stenfjøset, som inngår i den ruvende lagården, er antakelig bygd
mellom 1791 og 1803. Det er et av få bevarte stenfjøs i fylket. To andre uthusbygninger er
datert til slutten av 1700-tallet.
I den søndre delen av kollen finnes to av Jean Gaspard de Cicignons 18 kjente inskripsjoner
på Trosvik-eiendommen. Dette er i stor grad religiøse inskripsjoner og bærer årstallet 1680.
Dette er et svært sjeldent kulturminne, og inskripsjonene er å betrakte som fredningsverdige.
Ny jernbane bør unngå skjæringer i Trosvik-kollen. I planleggingen bør det vektlegges at
stedet har visuelle opplevelsesverdier. Det bør legges vekt på en sterk oppgradering av det
estetiske veimiljøet ved innfartsåren til Fredrikstad, der Torsvik er et viktig element.
Tarris

Arbeiderbolig i mur, nordvest for Sarpsfossen, oppført i 1846 for arbeidere ved Borregaard.
Opprinnelig hadde den 40 leiligheter, men dette er i dag redusert til 20, slik at beboerne har
bedre plass. Bygningen er i god stand og er fremdeles bebodd. Den er av de største
arbeiderboligene i fylket. Navnet er en forenkling av Foster Terrace, etter maskinmesteren.
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Bygningen er oppført etter særpreget engelsk mønster. Gjennom byggingen av
arbeiderboliger fulgte Pelly & Co., som den gang eide Borregaard, det såkalte
paternalismeprinsippet. Firmaet knyttet arbeiderne fastere til seg ved å tilby bolig samtidig
som det viste omsorg for sine ansatte.
Tarris er en del av kulturmiljøet ved Sarpsfossen og er gitt høyeste vernegrad i kommunens
verneverdivurdering. Den er også trukket fram som et prioritert kulturminne i kommunens
egen kulturminneplan. Det finnes kun én lignende bygning i Østfold/Sarpsborg; St. Olavs
vold. Denne er i svært dårlig forfatning, og Tarris har således høy verdi. Det må jobbes med
løsninger for hvordan arbeiderboligen kan bevares og for hvordan områdene rundt boligen
kan opparbeides i en slik stand at det fremdeles kan være et godt bomiljø her.
Alvimdalen

Kulturlandskap knyttet til de gamle gårdsmiljøene på Tune, Grålum, Yven og Alvim. Området
er et gammelt maktsentrum. Dalen ligger som et åpent landskapsrom mellom Raet og
Glomma. Deler av området er vist som hensynssone kulturmiljø i kommuneplanen. Siktlinjer
til og fra Tune kirke og Raet er viktige.
Det vil være vesentlig at en jernbane på tvers av dette daldraget legges lavt i terrenget for å
unngå barriereeffekt. Gjennom to departementsavklaringer (2011 og 2016) knyttet til
kommuneplanarbeid er det sagt nei til næringsutbygging i søndre del av Alvimdalen av
hensyn til bl.a. jordvern og kulturmiljø. Jordbrukslandskapet i Alvimdalen er dessuten et
viktig opplevelseselement for veifarende på E6 og fv. 109. Det må tilstrebes at kryss mellom
E6 og jernbane ikke ødelegger opplevelsen av det sammenhengende landskapsrommet
Lokalt viktige kulturminner/kulturmiljøer
Bygningsmiljøer ved Frydenberg, Kniple og Trara

Mellom Frydenberg og St.Hansfjellet ligger et eldre trehusmiljø. Dette er forlengelsen av
Holmen-området, som her strekker seg i retning Bjørndalen og Trara. Bebyggelsen i dette
strøket er i stor grad fra siste del av 1800-tallet, men det er også enkelte bolighus fra før
1850. Den eldste bebyggelsen knytter seg til Myragata/Valkyriegata, som er en meget
gammel ferdselsåre fra Forstaden opp til Kongeveien. Valkyriegata 9, er muligens Vestsidens
eldste stående hus og skal være bygd i 1748. Glemmengata er den gamle kongeveien fra
Fredrikstad mot Oslo. Den har et gateløp og en kurvatur som vi mener det er viktig å ivareta
Langs gata er det også en rekke eldre trehus som er viktige for stedsopplevelsen. Den eldste
teglbygningen på Trara skole ble oppført i 1911 og er en karakteristisk skolebygning fra
denne tiden.
Bygningsmiljøer ved Grønli

Nord for Glemmen kirke (Blomsterberget/Husmorveien/Glemmengata) ligger et godt bevart
boligmiljø fra rundt 1905. Husene har en arkitektur som representerer borgerskapet på
denne tiden. Området er avmerket i byområdeplanen som hensynssone kulturmiljø, samt at
de fleste av husene er angitt med rivningsforbud.
Det tidligere kinolokalet Røde Mølle er fra 1927, og en institusjon i Fredrikstad. Sammen
med det tidligere kommunelokalet i Glemmen (oppført 1877 som skole, ombygd til
kommunelokale 1911) på motsatt side av veien, danner bygningen og den karakteristiske
fasaden et samlet miljø. Dersom jernbanen foreslås i en søndre trasé, må man gjøre
grundige vurderinger om hvorvidt det er mulig å ivareta dette miljøet.
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I kvartalene mellom Øyvind Sørensens gate og Freskoveien finnes det flere godt bevarte
villaer fra tiden 1910-20. I byområdeplanen er dette området ikke avmerket med
hensynssone kulturmiljø, av hensyn til en framtidig jernbanetrasé. Imidlertid er flere av
bygningene avmerket med rivningsforbud. Det bør særlig vurderes om det er mulig å ivareta
Øyvind Sørensens gate 2 og Traraveien 7, som begge har høy arkitektonisk verdi.
Øst for Rolvsøyveien finnes bygningsmiljøer av ulik karakter, både eldre fabrikkbygninger i
tegl, små arbeiderhus og hagebybebyggelse.
Ved tunnelpåslag må det tilstrebes at områdene omkring settes i en stand som tilpasser seg
eksisterende bygningsmiljøer på en best mulig måte. Det er viktig at skala på plassdannelsen
ved ny stasjon blir tilpasset Fredrikstad og byens øvrige dimensjoner.
Glemmen kirke

Kirken ble anlagt i 1853, men ble gjenoppført etter en brann i 1944. Den er tegnet av arkitekt
Arnstein Arneberg og er listeført av Riksantikvaren. Viktige siktlinjer mot kirketårnet må
ivaretas, og bestemmelser må sørge for at bygninger som omhegner en ny stasjon må ta
hensyn til kirken. Fasader eller bakgårder bør ikke vende seg direkte mot kirkegården.
Gangakse fra stasjon til sentrum bør ikke gå direkte over kirketrappa. Det må jobbes med
gode, naturlige gangtraséer som ivaretar hensynet til brukere av kirken og kirkegården.
Lillebæk

Tun i nyklassisistisk stil med adresse Fritjof Nansens vei 18. Oppført 1922. Det ligger innenfor
planområdet, men berøres neppe av planene.
Bygningsmiljø ved St. Croix

Planområdet omfatter St. Croixkrysset. Det er viktig at veiplanene her tar hensyn til det
historiske bygningsmiljøet på østsiden av jernbanen. Miljøet omfattes av den store Wiesevillaen (Odd Fellow), samt et av byens mest rendyrkede boligstrøk i funksjonalistisk stil fra
1930-tallet og et mindre parkanlegg ved St. Croixundergangen. Veianlegget må tilpasses
bygningsmiljøet på en god måte. Det må stilles krav om at eventuell støyskjerming skal være
tilpasset det arkitektoniske formspråket i bygningene.
Lisleby lokalsamfunn

Lisleby vokste fram som lokalsamfunn på siste del av 1800-tallet. Svært mange av husene
her var arbeiderboliger knyttet til sagbruk og teglverk som lå langs Glomma. Korridor A1 vil
gå rett gjennom lokalsamfunnet. Det vil være viktig at jernbanen tar hensyn bomiljøet, og at
de tilstøtende arealene opparbeides på en måte som gjør at nærmiljøet og opplevelsen av
stedet ikke forringes mer enn nødvendig.
Rolvsøy kirke

Oppført 1908. Det må vektlegges at kirkens visuelle virkning i landskapet ikke reduseres
gjennom nye jernbane- og veianlegg. Planen må sikre at det ikke lages barrierer og skjermer
som ødelegger opplevelsen av kirken.

13

Rolvsøysund bru

Trebru anlagt i 1926 som erstatning for den gamle brua fra 1860-årene. Den mistet status
som kjørebru i 1972 da riksvei 109 ble ledet over ny bro over Rolvsøysund. Brua er en del av
Glommastien og har en viktig symbolsk betydning i samarbeidet mellom Fredrikstad og
Sarpsborg kommuner. Den ble restaurert i 2000. Brua bør ivaretas.
I tilknytning til Rolvsøysund finnes det også stillinger som ble oppført av okkupasjonsmakten
under 2. verdenskrig.
Sarpsborg stasjon

Stasjonsbygning og godshus er vernet ihht jernbaneverkets verneplan. For disse foreligger
det en kulturhistorisk evalueringsrapport, samt juridiske eller administrativt bindende
bestemmelser. Det må vurderes hvordan eksisterende stasjonsbygninger kan utnyttes i et
nytt stasjonsområde. Planen må videre legge opp til gode løsninger for hvordan
stasjonsområdet kobler seg på kvadraturstrukturen og hvordan man får til en god og logisk
kobling mot sentrum (dvs. mot Torget/Rådhuset)
Gleng

Gleng er den eldste eksisterende bystrukturen i Sarpsborg. Her lå tettstedet før byen
Sarpsborg fikk fornyet bystatus i 1839. Glenggata 1 og 4 fra hhv 1840 og 1856 er de eldste
husene i Sarpsborg. Gata er i dag avstumpet mellom bebyggelsen og Glengshølen, og ny plan
bør legge til rette for en utbedring/vitalisering av denne historiske aksen. Gjennom
planarbeidet må det arbeides med hvordan Gleng kan revitaliseres som miljø.
Sarpsborg bystruktur

Sarpsborg by er anlagt etter en kvadraturplan. Det er viktig at et nytt veianlegg forenes med
dette gatenettet på en god måte når det gjelder utforming og skala. I trekanten mellom St.
Nicolas gate og jernbanen er det et helhetlig område med funksjonalistiske villaer fra 1933,
tegnet av den anerkjente arkitekten Ove Bang.
Bygningsmiljø nord for Hafslund

Vaskerstua (Øyveien 5), på nordsiden av jernbanen ved Hafslund, er sannsynligvis fra 1700tallet. Den er en del av herregårdsmiljøet, men har blitt avsondret av jernbanen. Omkring
bygningen er det et antikvarisk bygningsmiljø med flere eldre industribygninger i tegl.
St. Marie gate 2

St. Mariegate 2 ble oppført i 1900, og fungerte i mange år som Borregaards hovedkontor.
Bygningen er ikke SEFRAK-registrert, og har forøvrig ingen formell vernestatus. Den er i sin
helhet oppført i rød teglstein. Fasadenes utforming/arkitektur har klassiske trekk fra
århundreskiftets industribebyggelse, og bygningen har en rekke originale, spennende
detaljer, både utvendig og innvendig. Med bakgrunn i bygningens alder, arkitektur, tilstand
og historiske verdi, har Fylkeskonservatoren vurdert bygningen å ha høy verneverdi, og vil
som utgangspunkt fraråde at den rives.
Om det er nødvendig for å få på plass en permanent veg-/bane-/brutvidelse vil
Fylkeskonservatoren imidlertid ikke motsette seg riving av denne bygningen. Det er
imidlertid viktig at den inkluderes i konsekvensutredningen.
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Dondern og tilgrensende boligområder

Dondern er en markant, skogkledd morenerygg som er en del av Raet. På toppen ble det
anlagt en folkepark, hvor det særlig var aktivitet på 1930- og 50-tallet. Denne er et av de
prioriterte kulturminnene i Sarpsborg kommunes kulturminneplan. Boligutviklingen på
Hafslunds eiendommer i Skjeberg startet nord, sør og øst for Dondern på bakgrunn av godt
utarbeidede reguleringsplaner fra 1939. Arkitekt Arnstein Arneberg laget planene og
utarbeidet en katalog med bygningstyper for disse områdene for AS Hafslund. Denne ble gitt
ut i 1945 og la grunnlaget for de bygningstyper og den bygningskarakter som preger disse
første boligområdene. Se for øvrig Sarpsborg kommunes verneverdivurdering for byområder
utenom sentrum (2007).
Generelle kulturminnefaglige merknader
De største utfordringene i forholdet til kulturminner/kulturmiljøer knytter seg til Trosvik
gård, Gamle Glemmen kirke, Greåker fort og Sarpsfossen-området med middelaldergrunnen,
vollen og Hafslund hovedgård. Det er også viktig at de nye stasjonsområdene kobles til
byene på en god måte og klarer tilpasse det nye til det gamle uten for stor grad av sanering.
Kulturminnemyndighetene er svært fornøyd med at planprogrammet legger opp til en felles
planprosess for både jernbane og veg for strekningen som i planprogrammet har fått navnet
Borg bryggerier-Klavestad. Det er svært viktig at det legges opp til helhetlige og
plassbesparende løsninger på denne strekningen, og at hensynet til de store nasjonale
kulturminneverdiene i området blir ivaretatt. Ettersom området over Sarpsfossen er
komplekst og arealene er begrensede, vil vi understreke at den felles kommunedelplanen for
vei og jernbane må være tilstrekkelig detaljert til at det er mulig å ta stilling til eventuelle
konflikter mellom kulturminnene og tiltaket. Det er viktig at også midlertidige tiltak og
riggområder vises i kart og skisser. Også midlertidige tiltak kan i enkelte tilfeller komme i
konflikt med kulturminner. Dette gjelder både direkte konflikter med direkte inngrep i
kulturminnene, og indirekte konflikter. Det er viktig at kulturminnene inngår i en lesbar og
forståelig sammenheng, som for eksempel Greåker fort gjør når det er plassert oppe på en
høyde med vid utsikt, og som Hafslund herregård gjør, plassert i en stor og representativ
park, og nær inntektskildene knyttet til Sarpsfossen. Store endringer i kulturminnenes
omgivelser vil kunne redusere deres verdi.
For automatisk fredete kulturminner gjelder det egne regler, der tiltak som kan virke
utilbørlig skjemmende for kulturminnet ved å endre omgivelsene, vil kreve særskilt
dispensasjon fra kulturminneloven.
Fylkeskonservatoren har hatt dialog med Jernbaneverket og 2G om bruken av georadar og
eventuelt andre ikke-destruktive registreringsmetoder på flere arealer innenfor
planområdet. Fylkeskonservatoren har også hatt et møte med NIKU (31.05.2016) hvor vi i
fellesskap har foreslått områder hvor slike metoder vil være interessante og nyttige. Vi
forstår det slik at NIKU vil oversende et forslag/tilbud til Jernbaneverket. Vi mener det er en
god ide å få utført slike undersøkelser, ettersom de kan bidra til en bedre forståelse av
kjente anlegg, og til å si noe om potensialet for nye funn i forkant av arkeologisk registrering.
Det er viktig at konsekvensutredningen også trekker fram eventuelle mulige avbøtende tiltak
innenfor tema kulturminner, kulturmiljøer og landskap.
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Når det gjelder veibredder i området ved Sarpsfossen og Hafslund hovedgård viser vi til
tilleggskonsekvensutredning fra Sweco, datert 07.05.2015, der både konsept A og konsept A
nord er oppført med reduksjon fra fire til tre felt ved Hafslund som avbøtende tiltak. Vi
mener at dette etter all sannsynlighet er helt nødvendig for å unngå en uakseptabel konflikt
med Hafslund herregård med hageanlegg. Selv tre kjørefelt er ikke nødvendigvis mulig å
gjennomføre uten en omfattende svekkelse av Hafslund herregård med hageanlegg som
kulturminne. Det må gjennomføres videre utredninger for å avklare dette.
I området rundt Sarpsfossen og Hafslund må en i planarbeidet gjøre vurderinger av om det
er mulig eller hensiktsmessig å flytte verneverdige bygninger.
I oppstartsvarselet er grensen for planen satt veldig snevert over Glomma ved Sarpsfossen.
Dette kan gjøre det utfordrende å finne gode løsninger som ivaretar de behovene man har
for midlertidige vei- og baneløsninger under utbyggingen. Som nevnt i møter vil vi anbefale
at arealet utvides noe slik at man har et større handlingsrom. Vi ber også om at det vurderes
om planområdet langs fv. 111 nordvest for Hafslund herregård er stort nok. Vi mener at det
bør være rom for å vurdere gang-/sykkelvei også på nordvestsiden av veien.
Det er for øvrig viktig at en gjennom planprosessen vurderer mulighetene for felles
løsninger/konstruksjoner og byggeprosess for vei og bane.
Kulturminnemyndighetene forbeholder seg retten til å ha innsigelse til planen dersom
nasjonalt viktige kulturminner ikke tas hensyn til på en tilstrekkelig måte.

Fylkesrådmannens forslag til vedtak
ØFK ser positivt på det igangsatte arbeidet med sikte på å øke kapasiteten på
jernbanestrekningen. Det er også positivt at Jernbaneverket og Statens vegvesen har blitt
enige om felles planlegging av strekningen mellom Simo og St. Croix.
Planlegging av dobbeltspor med ny jernbanestasjon i Fredrikstad og ny Sarpsbru over
Glomma er komplisert planarbeid, som skal ivareta mange interesser og hensyn. Overordnet
mål er å etablere et kollektivsystem som bidrar til en bærekraftig samfunnsutvikling.
Kollektivsystemet skal bidra til regionforstørring, og fungere best mulig for framtidig
byutvikling og sammen med eksisterende bolig- og næringsområder. Dobbeltsporet og de
nye stasjonene vil legge til rette for god kommunikasjon mellom de største byene og
knutepunktene mellom svenskegrensa og Oslo. For å oppnå dette vil det imidlertid måtte
rives boliger og det oppstår utfordringer med bl.a. støy og framkommelighetsproblemer i
anleggsperioden. Det er viktig at det planlegges for gode bomiljøer langs traseene og ved
knutepunktene, både for å forebygge folkehelseutfordringer og for å videreutvikle Nedre
Glomma som et attraktivt storbyområde.
De største utfordringene i forholdet til kulturminner/kulturmiljøer knytter seg til Trosvik
gård, Gamle Glemmen kirke, Greåker fort og Sarpsfossen-området med middelaldergrunnen,
vollen og Hafslund hovedgård. Det er også viktig at de nye stasjonsområdene kobles til
byene på en god måte og klarer å tilpasse det nye til det gamle uten for stor grad av
sanering.
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Det er nasjonal politikk at flere reiser skal gjøres til fots, på sykkel eller med
kollektivtransport. Det er derfor viktig at Jernbaneverket legger til rette for denne økningen.
Østfold fylkeskommune vil fremheve følgende momenter som er avgjørende for fremdriften
av prosjektet, med vedtak av kommunedelplan med KU juni 2018:
1. Interesser, hensyn og utfordringer bør løftes frem så tidlig som mulig for å sikre avklaring
tidlig i planleggingsfasen, og helst før offentlig ettersyn slik at innsigelser kan unngås.
2. Det bør i planarbeidet redegjøres for hvordan massene skal håndteres. Eventuelt kan det
lages en massehåndteringsplan som ferdigstilles før jernbaneverket inngår avtaler med
entreprenør, slik at det er forutsigbarhet i forhold til massedeponering.
For øvrig vises det til de faglige råd som fremkommer i saksutredningen.
Sarpsborg, 27.06.2016

Odd Roald Andreassen
kst. fylkesrådmann

Hilde Merete Brandsrud
fylkesdirektør

Fylkesordførerens/Komitélederens behandling
Ingen endring.

Fylkesordførerens/Komitélederens forslag til vedtak/innstilling

Sarpsborg, dato

Navn
fylkesordfører/leder av fyll inn komitékomiteen
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Asgeir Nesøen <asgeir.nesoen@hf.uio.no>
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postmottak@jernbaneverket.no; Lie, Kjersti
styret@aksjonrettlinje.no
Høringsuttalelse til InterCity Østfoldbanen planprogram
Høring JBV planprogram.pdf

Hei, jeg oversender herved høringsuttalelse til "InterCity Østfoldbanen planprogram".
Uttalelse er på vegne av "Aksjon Rett Linje" i Nedre Glomma.
Aksjon Rett Linje er en politisk uavhengig aksjonsgruppe som arbeider for en fremtidsrettet og godt fundert
InterCity-utbygging i Østfold. Vi mener at den foreslåtte løsningen med nytt dobbeltspor langs den gamle togtraseen
gjennom Moss, Fredrikstad, Sarpsborg og Halden, er basert på lokale særinteresser og mangelfulle utredninger,
mens hensynet til befolkningen, nærmiljøene og nasjonale klimamål er fraværende. Vi foreslår å etablere ny
InterCity-trasé i rett linje fra Haug/Råde til Skjeberg, og benytte dagens trasé til bybanetrafikk med mange stasjoner
inn mot felles stasjon på Rolvsøy.
Vi har per dags dato ca 2000 medlemmer, og antallet øker raskt.
---Asgeir---
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Jernbaneverket v/Multiconsult
v/ Kjersti Lie
Postboks 1424
1602 Fredrikstad
Fredrikstad, 27. juni 2016

Høringsuttalelse til forslag til planprogram InterCity-prosjektet
Fredrikstad - Sarpsborg
Aksjon Rett Linje er en politisk uavhengig aksjonsgruppe som arbeider for en
fremtidsrettet og godt fundert InterCity-utbygging i Østfold. Vi mener at den foreslåtte
løsningen med nytt dobbeltspor langs den gamle togtraséen gjennom Moss, Fredrikstad,
Sarpsborg og Halden, er basert på lokale særinteresser og mangelfulle utredninger,
mens hensynet til befolkningen, nærmiljøene og nasjonale klimamål er fraværende. Vi
arbeider for at alternativet med rettest mulig trasé Haug/Råde-Rolvsøy-SkjebergHalden i kombinasjon med lokaltrafikk på den gamle togtraséen, skal bli vurdert på nytt.
De planer og de korridorer som i dag er kjent for det foreliggende konsept gjennom
Østfold medfører store tekniske utfordringer, usikkerhet i pris, og svært stor grad av
sanering av boliger, bomiljøer og kulturminner i Nedre Glomma.
Aksjon Rett Linje viser til forundersøkelsene på strekningen for planprogrammet som ut
over enhver tvil har klargjort at traséforslaget i Konseptvalgutredning er betydelig
fraveket som følge av særdeles utfordrende grunnforhold. Dette gjelder både dagføring
av sporene og tunneler. Det er grunner til å anta at byggekostnadene vil eskalere langt
utover det som er skissert i Konseptvalgutredningen 2012, dersom man går videre med
det opprinnelige traséforslaget gjennom Fredrikstad og Sarpsborg. Dette vil kunne
svekke InterCity-utbygginga i Østfold sett under ett, kan sette fullføringen av dobbeltsporet til Sarpsborg og Halden i fare, og fordrer en annen plan, et alternativ til planene
om dobbeltspor gjennom byene. Aksjon Rett linje mener at Jernbaneverket må revurdere forkastingen av Mulighetsstudiens (2011) alternativ 2B, rett linje over Rolvsøy
med felles stasjon for Fredrikstad og Sarpsborg.
I og med at de økonomiske rammene for utbyggingen er såpass usikre, vil ikke de
ulempene innbyggerne får gjennom sanering og reduksjon i form av redusert bomiljø stå
i forhold til hva Nedre Glomma, Østfold og Norge får ut av utbyggingen. Det må være all
grunn til å stille spørsmålstegn ved samfunnsøkonomien for foreliggende konsept.
Samtidig mener Aksjon Rett Linje at forslaget vil bryte med Østfolds Fylkesplan mot
2050 som forventer en sammensmeltet og attraktiv region for såvel bolig- som
næringsutvikling i Nedre Glomma. Det er unaturlig å ha to stasjoner på en InterCity-linje
i ett byområde. For å følge Fylkesplanen om en stor byregion i Nedre Glomma ville det
være mye mer naturlig å se etter en felles stasjonslokalisering.
Argumenter som at «dobbeltsporet må gå der folk bor» legger et slør over realitetene.
Sjøl med forsøk på fortetting rundt ny Grønli stasjon og rundt Sarpsborg stasjon, vil vi
minne om at det bor langt flere personer der toget IKKE stopper, også i framtida.
Anslagsvis bor i dag minst 85% av innbyggerne i kommunene utenfor gangavstand fra

de to planlagte stasjonene på Grønli og Sarpsborg Stasjon. Vi vil dessuten vise til at
Jernbaneverket sjøl peker på at området ved Sarpsborg stasjon er særlig utfordrende på
grunn av for liten plass for etablering av nye boliger og arbeidsplasser.
Videre mener Aksjon Rett Linje at nettopp knutepunktfunksjonen ved stasjoner på
Grønli og dagens Sarpsborg stasjon vil bli klart dårligere enn for en felles stasjon på
Rolvsøy. Områdene rundt Grønli og Sarpsborg Stasjon er i dag prega av sterk trafikk, og
en eventuell trafikk-økning på tog vil ytterligere forsterke dette. En felles stasjon på
Rolvsøy vil bidra til å avlaste trafikken nærmere de to sentrumene, siden trafikken vil gå
i motsatt retning av rushtrafikken. En felles stasjon på Rolvsøy må sees i sammenheng
med å benytte dagens trasé til bybanetrafikk, med mange stasjoner på strekningen Råde
– Skjeberg. En bybane vil også få stor effekt på lokal trafikk i Nedre Glomma, og dette vil
ytterligere lette trafikk-situasjonene i og rundt sentrum i Fredrikstad og Sarpsborg.
Den planlagte bilbroa over Glomma ved Rolvsøy vil potensielt bedre kollektivtilbudet til
innbyggere på østsiden av elva, en gruppe med svært dårlig kollektivtilbud i dag, men
bare hvis det blir en tog- og bussstasjon på Rolvsøy. Med togstasjoner på Grønli og
dagens Sarpsborg stasjon, vil denne broa kunne forsterke trafikkproblemene rundt de
planlagte stasjoner, siden det er all grunn til å tro at også innbyggere på østsiden av
Glomma vil bruke mer tog i framtida.
Et siste poeng er at foreliggende konsept vil dele byene i to. Og ikke bare i to, den vil dele
byene på langs parallelt med elva. Dette vil, sjøl om traséen bare blir 20 meter bred,
skape en kunstig deling av bydeler: Aksjon Rett Linje regner ikke med at det blir nok
krysninger av traséen til at bydelene fremdeles vil henge sammen på noe som helst
funksjonelt nivå. Dette vil bidra til å splitte byen og dele hele bydeler i to. Bydeler vil
altså bli rasert i enda større grad enn bare saneringen av hus som må finne sted. En rett
linje, derimot, vil dele regionen på tvers, og ikke på langs, og konfliktsonen langs
dobbeltsporet vil bli mye, mye, kortere, anslagsvis bare 10 % av lengden på
konfliktsonen for foreliggende planer. Dette betyr langt færre ulemper for innbyggerne.
Aksjon Rett Linje ber derfor om en ny vurdering av trasé med følgende
hovedføringer:
• Nytt dobbeltspor vurderes i tilnærmet rett linje fra Haug i Råde til Skjeberg og
Halden
• Felles stasjon plasseres vest for Glomma på aksen mellom Sarpsborg og
Fredrikstad sentrum
• Dagens linje mellom de to bysentra danner basis for bybane som da også vil få en
viktig funksjon som tilbringeråre til ny felles InteCity-stasjon, samtidig som den
vil avlaste lokalt veinett med miljøvennlig transport
• Eksisterende spor må også benyttes til godstog til Rolvsøyterminalen og til
Borregaards fabrikker i Sarpsborg
Vi antar at dette konseptet vil bli langt billigere enn dagens trasé som er under
planlegging. Utbygging av bybanetrafikk på eksisterende spor kan gjøres i trinn, og vil
kunne brukes mot felles stasjon på Rolvsøy fra dag én etter at trasé i rett linje står ferdig.
Med bruk av eksisterende spor til lokaltrafikk, og stopp på de ”gamle” lokaltogstasjonene vil ca. 50.000 innbyggere i Nedre Glomma få tilgang til skinnegående trafikk
innenfor gangavstand.

Trafikkgrunnlaget for de aktuelle traséene, gjort av Jernbaneverket i Mulighetsstudien i
2011, viser at stasjon på Rolvsøy vil få 3,8% færre reisende enn de to stasjonene i byene.
Men dette tallet vil endres drastisk hvis det samtidig etableres en bybane på dagens
trasé.
Byggingen av trasé i rett linje vil potensielt også kunne gjøres betydelig raskere enn
gjennom de svært tett befolkede delene av byene som foreliggende konsept krever.
Aksjon Rett Linje tror at felles stasjon i kombinasjon med lokaltogtrafikk på
eksisterende trasé vil generere minst like mange passasjerer på InterCity-toget, men til
lavere kostnad, uten å rasere så store deler av 2 bysentra, og uten å dele byene på langs.
Vennlig hilsen
Aksjon Rett Linje, ved
Per Gunnar Øen Jensen, Fredrikstad
Per Ludvig Spydevold, Sarpsborg
Ståle Solberg, Sarpsborg og
Asgeir Nesøen, Fredrikstad
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Lie, Kjersti
From:
Sent:
To:
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Ambjørnrød Lokalsamfunnsutvalg <alsu@getmail.no>
26. juni 2016 23:03
Lie, Kjersti
Bemerkning til planprogrammet for jernbaneutbygging i byområdet FredrikstadSarpsborg

Lokalsamfunnsutvalgene Ambjørnrød og Trosvik i Fredrikstad kommune, med tilslutning fra Seutelvens
grunneierlag, stiller følgende krav til planprogrammet på vegne av våre medlemmer og innbyggere:
“Planprogrammet for jernbanetraséen fra Fredrikstad til Sarpsborg skal bygge på forutsetningen om at
trasé-alternativ 4a fra Haug (Råde) til Seut (Fredrikstad) kan bli valgt.
Planprogrammet skal ikke inneholde noen forslag, løsninger, premisser, taktiske eller planleggingstekniske
grep som kan medføre at tunnel-alternativet 4a frem til Seut blir vanskeligere eller mer kostbart å
realisere.
Planprogrammet må omfatte utredning av løsninger dersom vedtak om, og finansiering av, utbygging
videre fra Seut ikke foreligger innen utbygging frem til Seut er gjennomført.”
Lokalsamfunnsutvalgene Ambjørnrød og Trosvik representerer over 10% av Fredrikstads befolkning, med i
overkant av 8 000 innbyggere. Sammen med Seutelvens grunneierlag representerer vi hele området fra
sentrumskjernen til Skinnerflo i nord, som vil bli berørt av den første utbyggingen av InterCity i Fredrikstad
kommune. Dette området omfatter såvel sentrumsbebyggelse som forsteder, landbruks- og
rekreasjonsområder som er av stor betydning for hele Fredrikstad kommune. Dette omfatter våtmarker og
landskap som er foreslått som naturreservat.
Vi ber om å bli kontaktet ved undertegnede dersom det er behov utfyllende informasjon, eller dersom noe
fremstår uklart i vår uttalelse.
Vennlig hilsen
for Ambjørnrød lokalsamfunnsutvalg, Trosvik lokalsamfunnsutvalg og Seutelvens grunneierlag
Dag Bjørgestad
Leder i Ambjørnrød lokalsamfunnsutvalg
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Lie, Kjersti
From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Lise Thorsø Mohr <lise@thorsoe.no>
24. juni 2016 16:07
Lie, Kjersti
Høringsuttalelse for Intercityprosjektet fra Fellesutvalget for bondelagene i
Fredrikstad og Hvaler
Høringsuttalelse om dobbeltspor.docx

Hei!
Vedlagt finnes vår høringsuttalelse.
Mvh
Lise T. Mohr
leder
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Fellesutvalget for bondelagene i Fredrikstad og Hvaler
v/leder Lise T. Mohr
Thorsø Herregård, 1634 Gamle Fredrikstad

24. juni 2016

Jernbaneverket v/Multiconsult
v/Kjersti Lie (kjersti.lie@multiconsult.no)
Postboks 1424
1602 FREDRIKSTAD

INTERCITY PROSJEKTET – HØRINGSUTTALELSE TIL FORSLAG TIL PLANPROGRAM
FREDRIKSTAD – SARPSBORG, SAKSNUMMER 2015006378

Fellesutvalget for bondelagene i Fredrikstad og Hvaler representerer nærmere sekshundre
medlemmer som blant annet er utøvende bønder og grunneiere – store og små. Vi har med
stor interesse fulgt med i debatten om forslagene til de forskjellige traséene. Vi har valgt å
ikke peke på en spesiell trasé for dobbeltspor. Uansett trasévalg, vil matjord gå tapt.
Jordvernet må skjerpes, og i denne utbyggingen. Norge har tre prosent dyrket mark. Det er
svært lite. Sett i et perspektiv med stor befolkningsvekst frem mot 2030 – det antydes en
vekst på 800.000 slik at vi når 6 millioner innbyggere. Vi vil få et merkbart press på norsk
matproduksjon, det er i dette perspektivet totalt uansvarlig å bygge ned matjord. I 2050 må
verden produsere 70 prosent mer mat til en voksende befolkning. Som sagt, dette må også
Norge være med på.
I fjor ble det omdisponert 6341 mål dyrket jord til andre formål enn jordbruk. Vi må tilbake
til 2009 for å finne et tilsvarende tall. Stortinget har satt som mål at man innen 2020 skal ha
en årlig nedbygging på maksimalt 4000 mål.

Vi har sett forslag hvor tunneler vil kunne være løsningen. Fellesutvalget ønsker en utstrakt
bruk av tunneler, slik kan man spare matjorda. Vi er fullstendig klar over at dette har en
økonomisk slagside, men sett i ovennevnte perspektiv vil denne løsningen være den beste
på lang sikt.

KONKLUSJON:
Fellesutvalget for bondelagene i Fredrikstad og Hvaler ber i sin høringsuttalelse
Jernbaneverket om et økt fokus på besparelse av matjord i utbyggingen av dobbeltspor samt
en størst mulig utbygging i tunneler.
Denne uttalelsen sendes også pr. post til samme adresse.
Med vennlig hilsen
Lise T. Mohr
leder
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Lie, Kjersti
From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Reidar Magnus Stang <remagn@online.no>
26. juni 2016 20:55
Lie, Kjersti
Høringsuttalelse fra Fortidsminneforeningen
Høringsuttalelse Jernbane.doc

Hei!
Vedlagt ligger uttalelse fra vår forening vedr. vern av fortidsminner ved Sarpsfossen.
Mvh
Reidar Magnus Stang, leder
Berglia 22, 1708 Sarpsborg
tlf 91 75 15 45
remagn@online.no
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Fortidsminneforeningen Sarpsborg
25.06.2016

Til Multiconsult / Jernbaneverket ved Kjersti Lie.

Høringsuttalelse vedr. InterCity Østfoldbanen - Kryssing av Glomma
Vår forening vil uttale seg om følgende punkter hentet fra planforslaget:
- dagens situasjon i planområdet
- utredningsalternativer
Det ligger ikke innenfor vårt felt å uttale oss i særlig grad om hvor framtidig trasé bør gå.
Men det er vår soleklare oppgave i dette tilfellet å si ifra hvor den IKKE kan gå.
Både kart og animasjonsbilder fra mulige løsninger, gjør det klart at dersom traseen
legges gjennom byen og krysser Glomma ved dagens jernbanespor, vil de få gjenværende
rester av den opprinnelige bygrunnen i vikingbyen Borg ødelegges for all framtid.
Man legger opp til at Tarris som isolert bebyggelse blir spart. Dette er vel og bra. Men
den tusen år gamle bygrunnen med Olavsvollen i kanten blir i tilfelle ofret.
Vi har grunn til å spørre:
- Er ikke planleggerne klar over verdien og potensialet i dette historiske stedet?
Sarpsborg kommune har rett nok forsømt både stell av og bevissthet omkring denne
bygrunnen. Også Olavsvollen, som heldigvis ble berget og “restaurert” i 1920-årene, har
ligget der uten at byens ledere i siste halvdel av 1900-t var bevisst på dens historie og så
dens muligheter som et aktivum for byen.
Dette endret seg omkr år 2000 da vi for alvor begynte å se fram mot jubileet.
Historikeren Sven G. Eliassen vekket igjen interessen for vollen og bygrunnen, og foreslo
dette som byens tusenårs-sted. Så viktig er dette området.
Derfra har satsingen på både den første historien til Borg og bevisstheten rundt de fysiske
rester av helgenkongen Olav Haraldssons byanlegg, vært stadig stigende.

Tusenårsstien er etablert, og i formidlingsbygget Olavs Hall som nå snart åpnes på
Borgarsyssel, blir denne bygrunnen tema.
Tusenårsstien ble åpnet med stor oppslutning fra publikum 23.juni, og er tilrettelagt med
ny sti og info-tavler med taleknapper.
Endelig begynner den gamle bygrunnen og Olavsvollen å få den oppmerksomhet de
fortjener.
Det vil være et komplett paradoks om man nettopp nå skulle starte ødeleggelsen av både
fortidsminnene og stien. Noe slikt vil sannsynligvis ettertiden dømme hardt.
Vi vil også gjøre oppmerksom på at framtidig bruk av den gamle bygrunnen kan bli langt
mer spennende enn det tusenårsstien i dag legger opp til.
Vi må ta høyde for at det en gang kan bli mulig å “restaurere” deler av vollen til
opprinnelig høyde og utseende. Kanskje også noe type-bebyggelse fra 1000-tallet kan bli
reist her.
Slike muligheter må vi ikke frata kommende generasjoner.
Disse historiske elementene må ikke vurderes bare ut fra et lokalt perspektiv. Vern må
løftes opp på riksplan.
Riksantikvaren har utpekt det historiske landskapet ved fossen som spesielt verneverdig.
Bygrunnen og Olavsvollen inngår som en viktig del av dette.
Olavsvollen utgjør den siste rest av borganlegg fra vikingtiden i Norge. Det vil være
utilgivelig om denne blir nedbygd av nye jernbanespor.
Derfor vil vi så kraftig vi kan protestere mot at den framtidige traseen legges over dette
området.
En evt.“løsning” med jernbane på pillarer over bakkenivå, vil være like ødeleggende for
den framtidige bruk av området.
Det vil dessuten ødelegge omgivelsene ved Tarris nærmest fullstendig.
De nye jernbanelinjene må legges et annet sted!
Andre alternativer må utredes.

C5
Lie, Kjersti
Subject:

FW: Høringssvar fra Fredrikstad Næringsforening

Fra: Kjell Arne Græsdal [mailto:kag@fredrikstad-nf.no]
Sendt: 27. juni 2016 20:26
Til: Nordli Elisabeth
Emne: Høringssvar fra Fredrikstad Næringsforening

Hei Elisabeth
Jeg så at det var en høringsfrist 27.6 og Fredrikstad Næringsforening ønsker å avgi en kort og generell
uttalelse.
Fredrikstad Næringsforening er en næringsutviklingsorganisasjon som har i overkant av 500 medlemmer
og representerer drøyt 15.000 ansatte av de 23.500 ansatte i privat sektor i Fredrikstad. Basert på en
rekke studier og forskning valgt 4 innsatsområder i vår 5 årige strategiske plan. Disse er
•
•
•
•

Arbeidsplassutvikling – Fredrikstad er attraktiv som bosted men ikke som sted å drive næring
Transportsystem – For å få fram gods, ulik service- og håndverksarbeidskraft (nyttetransport) og for å
bedre arbeidsintegrasjonen (arbeidsreiser)
Urbanitet – fordi man i stadig sterkere grad flytter til attraktive steder og bedrifter vil flytte etter – og
Fredrikstad har store transformasjonsområder
Omdømme – Fredrikstad som attraktivt sted å drive næring
Fredrikstad Næringsforening har siden midten av 1990-tallet fulgt de ulike infrastrukturutredninger
innen vei og jernbane og har ufattelig lite framdrift. I perioden har Fredrikstad-samfunnet hat en meget
dårlig utvikling i verdiskaping og arbeidsplassutvikling.
En jernbaneinfrastruktur som det arbeides etter, vil styrke arbeidsintegrasjonen som er en av de 3
viktigste driverne for vekst i følge Telemarksforsking. Videre vil planene gi mulighet for å øke
markedsandelene for gods på bane betydelig. I dag er det kapasitet og for lite effektive
omlastningspunkter som gjør at andelene for transport på vei er så betydelige.
Vi ønsker ikke å kommentere ulike skisserte traséer, men gir vår tilslutning til at stasjonene må innom
byene, samtidig som vil påpeke Råde stasjon sin betydning for innbyggere som bor langt nord i Sarpsborg
og Fredrikstad kommune. Vi er imidlertid opptatt av framdriften fordi utredningene har tatt lang tid og
fordi berørte skal leve i kortest mulig tid i usikkerhet.
Byene må styrkes slik nasjonale føringer gir uttrykk for. I Fredrikstad vil mye av boligbyggingen de neste
20 årene skje i byområdet. Dette styrker behovet for at jernbanen og stasjonen skal inn i byene. Når det
gjelder gods på bane, antar vi at dersom godsoperatører gis mulighet for å kjøre i 200 km/t vil mye av
godset konkurrere ut gods på vei. Det er ikke nødvendigvis alle godstyper som må kjøres med utstyr fra
tidlig 60-tall slik tilfellet er i dag.
Vi vil benytte anledningen til å takke for presentasjoner og at dere har forklart valgte løsninger og
beslutningsprosess på en god og lettfattelig måte.

The link ed image cannot be
display ed. The file may hav e been
mov ed, renamed, or deleted. Verify
that the link points to the correct
file and location.

Vennlig hilsen
1

Fredrikstad Næringsforening
Kjell Arne Græsdal
Daglig leder
Mobil: 90 85 64 64
www.fredrikstad-nf.no
Følg oss på Facebook
Følg oss på Instagram
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From:
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Subject:
Attachments:

Audun Hotvedt <kaud-hot@online.no>
27. juni 2016 16:52
Lie, Kjersti
arnkj@statoil.com; Bjørn Hjermstad; erik.jorgensen@moelven.no; Marit Holme
Jørgensen; mettef@granada.no; Roy Steinberg; Steffen Nathaniel Dahl;
steinar.jansen@jbv.no
Bemerkninger til programforslag inercity
Brev, benmerkninger til høringssvar.doc

Greåker Idrettsforening sender bemerkninger til programforslag.
Hvis mulig – send meg gjerne en bekreftelse på mottatt mail.
Takk
Se vedlegg

1

Greåker Idrettsforening
Postboks 96
1720 Greåker
www.greakerif.no

Greåker 27.06.2016

Jernbaneverket v/ Multiconsult
Fredrikstad, Postboks 1424, 1602 Fredrikstad,
kjersti.lie@multiconsult.no.

"InterCity-prosjektet, høringsuttalelse til planprogram Fredrikstad Sarpsborg, saksnummer 201506378".
Bemerkninger til programforslag intercity
Greåker Idrettsforening ønsker å legge inn et høringssvar angående framtidig jernbanelinje
gjennom Greåker/Moa.
Gjennom aviser og høringsmøte på Tune rådhus er vi blitt gjort kjent med at et av
trasevalgene går gjennom Greåker IF sitt anlegg på Moa, og vi har i den anledning noen
punkter vi vil komme med.
-

-

Moa Idrettspark er eneste anlegg i sitt slag i regionen.
Vi trenger hver kvadratmeter vi har. Det er ikke muligheter for utvidelse av vår
eiendom. Vi ligger inneklemt mellom bolighus i alle retninger
I dag har vi 220 aktive, og de benytter de arealer vi i dag har til rådighet
Vi ønsker å møte framtiden med et nytt bygg med flere garderober, muligheter for en
innendørshall på 60 x 40 meter og gode parkeringsmuligheter. Dette får vi til ved å
omstrukturere banene fra naturgress til kunstgress.
Alt dette for vi vet at i vårt nedslagsfelt er det påbegynt og planlagt massiv utbygging
av boliger. Bare Høla og Opstad Vest er to prosjekter som til sammen vil gi over 500
boenheter. Med 1 unge i hver boenhet, snakker vi om 500 barn og ungdom.
Greåker IF ser for seg en dobling av den aktive medlemsmassen om noen år
Det finnes ikke alternative tomter. Det er ikke mulig å flytte vårt anlegg til et annet
sted på Greåker.
Det er avsatt arealer til en ny Ungdomsskole på Opstad. Det arealet som blir igjen her
er altfor lite til et anlegg med vår aktivitet.
Greåkerdalen er også utelukket. Her er det planlagt 4 felts vei gjennom hele dalen.
Beveger vi oss langt nord på Opstad og Greåkerdalen fjerner vi oss fra store deler av
vårt nedslagsfelt.

Barn og unge må i årene framover fortsatt ha mulighet til å kunne gå til vårt anlegg på Moa og
drive sportlig aktivitet i flotte og trygge rammer.
Ut fra punktene over vil vi på det sterkeste anbefale rett linje forslaget. Vet at det ikke er et av
traseforslagene, men alt annet vil rasere Moa og ikke mist Sarpsborg by.
Hvis ønsket over forkastes, ønsker vi traseforslaget som går syd for nåværende jernbanebru.
Vi har som sagt ikke noe å miste.
Greåker Idrettforening
Audun Hotvedt
sekretær
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Sent:
To:
Cc:

Subject:
Attachments:

Robin Berg <robin@rightbemanning.no>
14. juni 2016 09:36
Lie, Kjersti
Andreas Edvartsen; Ann-Karin Mathisen; Arild Skau; Aud Alfsen; Inga Danielsen;
Kate Hoel; Kjell Steinar Hauge; Knut Andersen; Magnus Lie Nilsen; Rebbecca Brask ;
tom.raae@demokraten.no
InterCity-prosjektet: Hauge LSU
Hauge lokalsamfunnsutvalg.pdf

Hei!
Vedlagt ligger bemerkelse fra Hauge LSU vedrørende InterCity-prosjektet.
Ha en fortsatt fin dag!
Med vennlig hilsen

Robin Berg
Koordinator
Tlf 92440284

Dikeveien 29, 1661 Rolvsøy
www.rightbemanning.no
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Hauge lokalsamfunnsutvalg
v/leder Robin Berg

Jernbaneverket
v/Multiconsult Fredrikstad
Postboks 1424
1602 Fredrikstad

InterCity-prosjektet, høringsuttalelse til planprogram Fredrikstad – Sarpsborg,
saksnummer 201506378
Vi ser at det åpnes for utvidelse på østsiden av eksisterende spor gjennom Rolvsøy. Det
vil medføre at mange bolighus i veletablerte bo-områder vil måtte rives. Det vil også gå
med mer dyrkbar jord på østsiden. Jordvernet vil derfor være best tjent med utvidelse av
trasèen på vestsiden av eksisterende spor. Der ligger trasèen stort sett åpen og udyrket.
Få bygninger må rives. Trasèen ligger i tillegg i stor grad mot industri/handelsområder.
Vi mener derfor at utvidelse på vestsiden av eksisterende spor i stor grad vil være den
løsningen som gir minst ulemper for beboerne på Evje/Hauge/Omberg.

Med vennlig hilsen

Hauge lokalsamfunnsutvalg

Robin Berg
leder

C8
Lie, Kjersti
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Sent:
To:
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Attachments:

Ståle Solberg <staale.solberg@gmail.com>
27. juni 2016 14:49
postmottak@jernbaneverket.no; Lie, Kjersti
Hagen, Kai Roger; Motzfeldt, Margrethe N; Frank Vigart Eriksen
Re: Høringssvar fra KrF, V, og PDK i Sarpsborg
Høring JBV (3).docx

Hei. Her kommer ny rettet versjon av høringssvar. I farten uteble en av med en av underskriverne i brevet
som ble sendt for få minutter siden Beklager feilen.
Se vedlegg
Vennlig Hilsen
Ståle Solberg
2016-06-27 14:34 GMT+02:00 Ståle Solberg <staale.solberg@gmail.com>:
Se vedlegg
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Jernbaneverket v/Multiconsult
v/ Kjersti Lie
Postboks 1424
1602 Fredrikstad
Sarpsborg, 27. juni 2016
Høringsuttalelse til forslag til planprogram Inter City prosjektet Fredrikstad-Sarpsborg
De planer og de korridorer som pr dags dato er kjent for dobbeltsporet gjennom Østfold
medfører svært store tekniske utfordringer og svært stor grad av sanering av boliger,
bomiljøer og kulturminner i Nedre Glomma.
De vil også forvanske en rask byggestart for ny veiforbindelse over Glomma oppstrøms
Sarpsfossen, noe som er svært prekært.
Dette medfører åpenbart svært store byggekostnader og vi formoder at løsningene som
nå er forespeilet vil medføre et kostnadsnivå langt høyere enn tidligere prognoser. Dette
kan sette fullføringen av dobbeltsporet til Sarpsborg og Halden i fare.
Dette setter også spørsmålstegn ved samfunnsøkonomien ved foreliggende konsept.
På dette grunnlag ber vi om en ny vurdering av trasé med følgende
hovedprinsipper:
- nytt dobbeltspor vurderes i tilnærmet rett linje fra Haug i Råde til Skjeberg
og Halden
- felles stasjon plasseres vest for Glomma på aksen mellom Sarpsborg og
Fredrikstad sentrum
- dagens linje mellom de to bysentra danner basis for bybane som da også vil
få en viktig funksjon som tilbringeråre til ny felles IC-stasjon, samtidig som
den vil avlaste lokalt veinett med miljøvennlig transport
- eksisterende spor må også benyttes til godstog til Rolvsøyterminalen og til
Borregaards fabrikker i Sarpsborg
Vi formoder at dette konseptet vil bli langt billigere enn dagens trasé som er under
planlegging.
Med bruk av eksisterende spor til lokaltrafikk, og stopp på de ”gamle” stasjonene vil ca.
50.000 innbyggere i Nedre Glomma få tilgang til skinnegående trafikk innenfor
gangavstand.
Det er ikke gjort noe studie for hva dette ville bety i attraksjon, men vi tror at det vil
generere minst like mange passasjerer på IC, men til lavere kostnad og uten å rasere så
store deler av 2 bysentra.
Vennlig hilsen
Sarpsborg Krf v/gruppeleder Ståle Solberg
Sarpsborg Venstre v/gruppeleder Margrethe Motzfeldt
Sarpsborg PDK v/gruppeleder Kai Roger Hagen
Sarpsborg MDG v/ gruppeleder Frank Vigart Eriksen

C9
Lie, Kjersti
From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:
Attachments:

Kristin Agnalt Myhren <k-agnalm@online.no>
24. juni 2016 14:41
Lie, Kjersti
Ole Wiggo Lian
«InterCity-prosjektet, høringsuttalelser til planprogram Fredrikstad - Sarpsborg,
saksnr 201506378»
2016 06 innspill til planprogram for Østfoldbanen - LV.docx
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Jernbaneverket /
Sarpsborg kommune v/ teknisk etat

Sarpsborg 22.06.2016

Innspill til planprogram for Østfoldbanen.
Lande Vel kan ikke stille seg bak noen av de forskjellige alternativene for dobbeltspor
gjennom Sarpsborg presentert i forstudierapport Haug-Halden, da alle alternativene
raserer betydelige områder av Lande og Brevik.
Lande Vel ser også med forferdelse at Lande skole, som er en av Sarpsborg
kommunes største barneskoler, må rives for å få dobbeltsporet gjennom Sarpsborg i
flere av alternativene som presenteres i forstudierapporten. Dette er svært uheldig for
nærmiljøet som sokner til skolen og for fremtidig bosetting på Lande og Brevik. _
I tillegg vil også store områder med næring bli betydelig berørt med de forslagene
som presenteres i forstudierapporten. Dette vil også kunne redusere interessen for
nyetableringer av næringsvirksomhet på Lande, Brevik og Tunejordet.
En sikkerhetssone, som må etableres på begge sider av sporet på deler av
strekningen ved utbygging av et dobbeltspor gjennom Sarpsborg, vil forringe
landskapsbildet i de delene av byen hvor dette gjennomføres. Jernbaneutbygging
med sikkerhetssoner må anses som et irreversibelt inngrep, og vil ligge som et
ʺåpent sårʺ i landskapet i flere tiår fram i tid.
Med slike store konsekvenser mener derfor Lande Vel at en akseptabel løsning må
være å beholde dagens enkeltspor gjennom Sarpsborg med kryssingsspor utenfor
tettbebyggelsen.
Lande Vel vil også påpeke at det i forstudierapporten er tatt utgangspunkt i behovet
for å beholde dagens plassering av Sarpsborg stasjon som gjør at de alternative
forslagene for dobbeltsporet blir over områdene på Lande og Brevik.
Lande Vel mener derfor at ny Sarpsborg stasjon må plasseres et sted hvor
konsekvensene av en dobbeltsporet jernbane ikke blir en rasering av bebyggelsen
og bomiljøet i et slikt omfang som beskrives i forstudierapporten.
Lande Vel merker seg også at det ikke fremkommer informasjon om utførte
grunnundersøkelser for området på Lande og Brevik, og mener dette er relevant
informasjon som mangler i forstudierapporten.

Mvh
For Lande Vel
Ole Wiggo Lian

Kristin Agnalt Myhren

Formann

Sekretær

C10
Lie, Kjersti
From:
Sent:
To:
Cc:

Subject:

Nils Are Magerøy <ni-mager@online.no>
12. juni 2016 17:56
Lie, Kjersti
postmottak@fredrikstad.kommune.no; Bjørg Lisbeth Corneliussen; Inger Christine
Steen; Irene Lundstrøm ; Jørn Johnsen; Mohamed S. Warsame; Morten Bølum; Terje
Adolfsen; Ulf Haugen
INTERCITY-PROSJEKTET, HØRINGSUTTALELSE PLANPROGRAM FREDRIKSTAD SARPSBORG

Hei!
Styret i Lisleby lokalsamfunnsutvalg har deltatt på informasjonsmøte og drøftet planen
som er fremlagt.
Vi er blitt enige om å avgi følgende uttalelse på nåværende tidspunkt:
Lisleby lokalsamfunnsutvalg går på det sterkeste inn for at traseen må legges i tunnel fra
Grønli retning Rolvsøy.
Tunnelen bør bli lengst mulig slik at minst mulig bebyggelse berøres. Dette vil være
av vital betydning for å bevare
Lisleby som et attraktivt lokalsamfunn.
Vi ser det som svært viktig at lokalsamfunnsutvalgene langs de aktuelle korridorene
blir holdt løpende orientert om fremdriften.
Med vennlig hilsen

Lisleby Lokalsamfunnsutvalg
v/Nils Are Magerøy
tlf. 916 57 480
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C11
Lie, Kjersti
From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

NAF Fredrikstad og Omegn <FredrikstadogOmegn@naf.no>
22. juni 2016 13:05
Lie, Kjersti
InterCity-prosjektet, høringsuttalelse til planprogram Fredrikstad-Sarpsborg,
saksnummer 201506378
InterCity høringsuttalelse 201506378, NAF avd. Fr.stad.docx

Hei.
Oversender vedlagt våre kommentarer til høring, saksnummer 201506378.
Med vennlig hilsen
Per-Bertil Andersen
Styreleder
NAF avd. Fredrikstad og Omegn
Mob: 915 77 834
fredrikstadogomegn@naf.no
Mosseveien 35
1610 Fredrikstad
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InterCity-prosjektet, høringsuttalelese til planprogram Fredrikstad-Sarpsborg,
Saksnummer 201506378.

NAF avd. Fredrikstad og Omegn ved veikomité og avdelingsstyret ønsker å komme med
følgende kommentarer til høringen:
1. Vi har forstått det slik at alternativer for fremføring av jernbanen utenom sentrum av
Fredrikstad og Sarpsborg er et forslag man ikke skal vurdere videre. I den forbindelse
er vi bekymret for plasseringen av ny stasjon i Fredrikstad.
2. Hovedhensikten med prosjektet er å få flere til å bruke tog. I dag er det mange som
dagpendler fra Fredrikstad stasjon. Dette ser man av parkering av et stort antall
privatbiler ved stasjonen og i nærliggende områder. Hvordan har man tenkt å få til en
tilsvarende parkering ved plassering av ny stasjon på Grønnli? Vi ser at
innfartsparkering er nevnt og det er flott. Vi i NAF avd. Fredrikstad og Omegn har
påpekt dette tidligere nettopp for å avlaste trafikken inn til sentrum. Vi tror imidlertid
at et slikt system ikke vil gagne de som skal ta tog eller er pendlere. Det medfører for
mange bytter av transportmidler og disse vil i større grad søke andre løsninger eller
påstigningssteder. Det er nå også slik at kun et fåtall av kommunens innbyggere har
gang eller sykkelavstand til stasjonen.
3. Vi er også særs bekymret for en videreføring av riksvei 110 fra Simo til St. Croix. Ved
ny kryssing av Glomma, burde man heller tenke på en ytre ringvei og ikke føre enda
flere biler inn til sentrum. Møte mellom riksvei 110 og fylkesvei 109 er allerede et
kritisk punkt med tidvis store kødannelser. Nå ønsker man også å plassere en
jernbanestasjon og busstasjon midt oppe i dette? Dette er vi svært kritisk til.

Fredrikstad 22.06.16
NAF avd. Fredrikstad og Omegn.

C12
From:
Sent:
To:
Subject:

Rødt Sarpsborg <roedt.sarpsborg@outlook.com>
27. juni 2016 15:30
Postmottak Jernbaneverket
Jernbane gjennom Østfold

Hei!
Det er med stor fortvilelse vi ser at det er vedtatt dobbeltsporet jernbane gjennom Fredrikstad og
Sarpsborg.
For det første har rett linje-alternativet blitt forkasta altfor tidlig og de resterende alternativene har
da kun dreid seg om forskjellige traseer gjennom bysentrene. Da får man ikke reelle valgmuligheter;
de representerer alle ett alternativ.
Det virker sannsynlig at det må være politikere eller politiske partier som har trumfa gjennom denne
S-løsningen (gjennom byene) hvor politisk prestisje eller hestehandel har vært avgjørende.
Viktige forhold som kulturminner og trygge og gode bomiljøer vil bli berørt av denne såkalte Straseen.
For det andre vil utbyggingen av dobbeltsporet virke som en bred og hensynsløs bulldoser som bare
brøyter seg vei gjennom landskap og by, hvor alt blir revet samme hva slags verdi det har. Den nye
traseen vil bli dobbelt så bred som dagens, og den vil heller ikke gå i dagens trase hele veien.
Fylkeskonservatoren i Østfold har kalt denne planen om S-linje "et planverk fra helvete".
Det er ingen overdrivelse å si at en stor majoritet i Sarpsborg og Fredrikstad er i mot dette
dobbeltsporet. Fordi folk i disse to byene er utrolig glad i sine respektive byer og lokalhistorie.
Interessen for lokalhistorie og stoltheten og engasjementet for egen by har vokst voldsomt de siste
årene i Sarpsborg. I år feirer Sarpsborg 1000 år, og engasjementet og stoltheten blant sarpinger blir
ikke mindre av det.
Det vi ikke kan forstå er hvorfor ikke rett linje er utredet videre. Ikke bare med tanke på
kulturminner og gode boligområder, men også for at dagens traséløsning har eksistert i over 100 år
og at Norge og verden er en fullstendig annen enn for 100 år sida. Bare de siste 10-20 åra har
utviklinga vært formidabel. Dette krever en jernbane som er framtidsretta. Som man for
eksempel kan se i Spania, så har høyhastighets jernbane erstattet mye av flytrafikken. Fordi fly har
man kunnet reise med over korte avstander til dumpingpriser. Dette må vi nå få bukt med og heller
få mye mer persontrafikk over på jernbane. Da trenger man rett linje gjennom Østfold hvor man
kommer raskt ut i Europa!
Dette er miljøvennlig og enklere.
Anleggsmaskinene, med Jernbaneverket og Fylkeskommunen i spissen, kan ikke få rasere området
Borgarsyssel - Tarris - Sarpsfossen i Sarpsborg for å bygge jernbane og/eller vei. Dette området er et
kulturhistorisk viktig område spekket med kulturminner, og det kan ikke tillates ugjenkallelig endring
av dette området.

Med vennlig hilsen
Styret - Rødt Sarpsborg

C13
Jernbaneverket v/Multiconsult
v/ Kjersti Lie
Postboks 1424
1602 Fredrikstad

Sarpsborg, 24. juni 2016

Høringsuttalelse til forslag til planprogram Inter City prosjektet Fredrikstad-Sarpsborg
Det er et økende engasjement rundt dobbeltspor gjennom Østfold. Høyre, Frp og PP i Sarpsborg er
sterkt imot at den nye traseen skal anlegges i det samme sporet som ble anlagt i 1879. Fordi det har
vært noen endringer i byutviklingen i løpet av de de siste 137 år. Mange private huseiere og
næringsdrivende, samt en av kommunens største skole vil bli berørt. Kostnadene som følge av dette
er ikke godt nok utredet, men vil garantert bli enorme.
Sarpsborg har en kulturhistorie som strekker seg langt tilbake i tid. Det er dessverre ikke så mye igjen
av middelalderbyen Sarpsborg og det er derfor viktig for ettertiden at vi tar vare på det som er igjen.
Det vil være store miljøgevinster i å flytte gods over fra vei til bane, men det krever en godsterminal
som ligger i umiddelbar nærhet til E6.
Jernbaneverket har også selv påpekt store utfordringer vedrørende grunnforholdene i eksisterende
trasé.
Vi fremmer med dette følgende forslag:
1. Ny trase utredes langs E6 fra Råde til Sarpsborg og videre til Halden. Traseen vil skåne
eksisterende bygningsmasse langs eksisterende trase. Antall hus som må rives og mennesker
som må flyttes vil reduseres betraktelig. Det vil bli en effektiv strekning i reisetid for de som
bruker toget og det vil øke antall reisende fordi det blir mer attraktivt å ta toget fra/til.
2. Det utredes ny jernbanebro vest eller Øst for dagens Sannesund bro.
3. Godsterminal må vurderes i nærhet til E6, noe som vil gi en betydelig miljøgevinst
4. Ny stasjon lokaliseres i området Tunejordet/Alvim. Dagens stasjon er for en vesentlig del av
innbyggerne usentralt i dag og dette vil forsterkes etter som byen fortettes vestover.
5. Det bør vurderes om jernbanesporet fra Råde til Fredrikstad skal opprettholdes som et
sidespor.
6. Det må sees på en bybaneløsning mellom Sarpsborg og Fredrikstad som vil gi effektiv
transport mellom byene via ny togstasjon.

Ann-Hege Indrevoll
Sarpsborg Høyre
Gruppeleder

Stein Erik Westlie
Sarpsborg FrP
Gruppeleder

Ståle Hansen
Sarpsborg PP
Gruppeleder

Lie, Kjersti
From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:
Attachments:

ann-hege.indrevoll@if.no
24. juni 2016 12:38
Lie, Kjersti
stein_erik_westlie@hotmail.com; stalehansen@gmail.com
Høringssvar til planprogram
Jernbaneverket høringssvar.docx

Hei!
På vegne av Høyre, Fremskrittspartiet og Pensjonistpartiet i Sarpsborg, oversender høringssvar til planprogram
dobbeltspor Fredrikstad – Sarpsborg.
Vennlig hilsen

Ann-Hege Indrevoll
Gruppeleder Sarpsborg Høyre
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C14
Lie, Kjersti
From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:
Attachments:

Stine Torjusen Nygaard <stine@sarpsborgnf.no>
27. juni 2016 13:34
Lie, Kjersti
Alf Louis Solvang; Nils Petter Gyllensten; Sindre Martinsen Evje; Sigmund Vister;
Thomas Engh
InterCity-prosjektet, høringsuttalelse til planprogram Fredrikstad - Sarpsborg,
saksnummer 201506378.
InterCity_prosjektet_saksnummer 201506378.pdf

Kjersti Lie
for Jernbaneverket
Ref. mottatt Varsel om oppstart av kommunedelplan
Vedlagt innspill fra Sarpsborg næringsforening på vegne av næringslivet i Sarpsborg.
Med vennlig hilsen
Stine Torjusen Nygaard
Daglig leder
Sarpsborg Næringsforening
Besøksadresse: Sandesundsveien 3
Postadresse: Postboks 412, 1702 SARPSBORG, Norge
Mobil: 909 82 222 eller 975 21 979
stine@sarpsborgnf.no
http://www.sarpsborgnf.no
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Sarpsborg Næringsforening
Besøk: Sandesundsveien 3, 2. etasje
Post: PB 412 - Sarpsborg
Org. Nr: 996 282 244
post@sarpsborgnf.no
www.sarpsborgnf.no

Sarpsborg 27.6.2016
Jernbaneverket
v/Multiconsult Fredrikstad
Kjersti.lie@multiconsult.no
Kopi: Sarpsborg kommune
Alf Louis Solvang - alf.louis.solvang@jbv.no

MRK: INTERCITY-PROSJEKTET, HØRINGSUTTALELSE TIL PLANPROGRAM FREDRIKSTAD –
SARPSBORG, SAKSNUMMER 201506378.

InterCity Østfoldbanen, parsell Fredrikstad – Sarpsborg, Rv 110 Simo –St Croix. Fv.
118 Ny Sarpsbru Varsel om oppstart av kommunedelplan med konsekvensutredning
samt offentlig ettersyn av forslag til planprogram
Sarpsborg Næringsforening støtter Sarpsborg kommunes vurderinger i arbeidet med ny
kommunedelplan for ny bru over Glomma, og vil understreke at dette arbeidet må ha topp
prioritet. Næringsforeningen har ingen innvendinger til Planområdet slik det er beskrevet,
men påpeker viktigheten av at arbeidet med å konkretisere forslag til traseer prioriteres, slik
at så snart som mulig blir hvilke anskueliggjort hvilke deler av de inntegnede korridorene
som vil bli berørte.
Sarpsborg Næringsforening vil i det videre arbeidet være opptatt av at:
- Nåværende og framtidig næringslivs behov for effektiv godstransport på bane må
ivaretas.
- Det må legges til rette for effektive og attraktive arbeidsreiser med tog inn og ut av Sarpsborg.
- Stasjonen må være sentralt beliggende i forhold til lokal kollektivtransport og
tilgjengelighet til sentrum.
- Stasjonsområdet må bidra til en god sentrumsutvikling.
- De konkrete trasevalgene både for vei og bane gjennom Sarpsborg må så langt råd er
bidra til god byutvikling og det må i planleggingen legges stor vekt på estetikk, miljø og
godt nabolag.
- Vedtak og gjennomføring av planene må gis høyest mulig prioritet.

Med ønske om en fin dag!
For Sarpsborg Næringsforening

Stine T. Nygaard
Daglig Leder
Side 1 av 1
Næringslivets støttespiller, representant og pådriver!

C15
Lie, Kjersti
From:
Sent:
To:
Subject:

C Forsberg <c.forsberg@forsommer.com>
27. juni 2016 23:45
Lie, Kjersti
Høringsinnspill IC Seut-Sarpsborg

Til : Jernbaneverket - Multikonsult
-------------------------------------Seutelvens grunneierlag består av grunneiere langs Seutelven fra Seut og til Skinnerflo. Grunneierlaget fikk i 1985
finansiert, prosjektert og gjennomført oppgraving og restaurering av det da delvis gjengrodde elveløpet.
Seutelvens grunneierlag stiller seg bak høringsinnspillene fra Aksjon Rett linje. I tillegg ønsker vi å påpeke.
-

-

Det har nå kommet en egen høyhastighetsutredning. Oslo–Göteborg ”Utvikling av jernbanen i korridoren
(23. mai 2016)”. Denne legger opp til tog Ski – Sarpsborg, dvs en rettere jernbanestrekning. Denne
utredning og planer må sees i sammenheng med planene som foreligger for IC og godstrafikk gjennom
sentrum av Fredrikstad og Sarpsborg.
Ender man på en løsning med dobbeltspor mellom Haug-Seut-Sarpsborg må det foreligge konkrete
nasjonale bevilgninger for strekningen Seut – Sarpsborg før igangsettelse av bygging Haug – Seut.
Det er nedlagt betydelige ressurser i eksisterende infrastruktur knyttet til opprinnelig jernbanetrase.
Hvorledes denne skal finansieres og vedlikeholdes må fremkomme konkret ved eventuelt helt ny
dobbeltspor-trase.

Med vennlig hilsen
For Styret i Seutelvens grunneierlag
Hans Christian Forsetlund, leder
Charlotte Forsberg, sekretær
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C16
Lie, Kjersti
From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Anders Arvesen <anders.arvesen@focus.no>
27. juni 2016 13:04
Lie, Kjersti
«InterCity-prosjektet, Høringsuttalelse til forslag til planprogram Fredrikstad –
Sarpsborg»
TIF-innspillPlanprogram.pdf

Hei,
Oversender vedlagt innspill fra Trosvik Idrettsforening.
Ta gjerne kontakt hvis det skulle være uklarheter eller spørsmål.
Mvh

Leder Trosvik Idrettsforening
Anders Arvesen
Tlf. (+47) 415 28 992
anders.arvesen@focus.no
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Trosvik Idrettsforening
Fredrikstad, 27. juni 2016

Jernbaneverket v/Multiconsult Fredrikstad

InterCity-prosjektet, Høringsuttalelse til forslag til planprogram Fredrikstad – Sarpsborg, saksnummer 201506378
Innspill vedr. Merkurbanene - Seut – Damyr / Simo - St. Croix.
Foreslått planområde dekker Merkurbanene i Fredrikstad.
De ulike alternativene/traseene er i dette området svært sammenfallende i det horisontale plan og den foreslåtte korridoren
relativt smal – og skal omfatte både dobbeltspor jernbane og firefelts veg.
Vi ser det derfor slik:
I bygg/anleggsperioden vil Merkurbanene uansett alternativ neppe kunne benyttes til idrettsformål.
Etter ferdig utbygging kan områdene ved dagens Merkurbaner enten være tapt for idrettsformål eller kunne styrkes vesentlig
dersom veg/bane bygges under «bakke»- nivå og/eller dersom dette bygges et «idretts-lokk» over veg/bane.

Merkurbanene har stor verdi som arena for idrettsaktivitet og som sosial møteplass for barn og unge.
Verdien er stor bruksmessig, arealmessig og ikke minst er plasseringen verdifull som eneste større idrettsflate i/nær sentrum
vest. Disse to kunstgressbanene utgjør ca 95% av fotballbane kapasitet i sentrum vest (barneskolekretsene Trosvik, Trara og
Cicignon). Kapasiteten er sprengt allerede i dag.
Vi ser allerede effektene av befolkningsvekst generelt og forsterket av planlagt og påbegynt fortetting i bykjernen og de
sentrumsnære bområdene. Utviklingen gjør det avgjørende viktig å sikre dagens baner - og dessuten å få på plass minimum +2
nye kunstgressbaner i disse lokalområdene allerede i løpet av 1-5 år.

På denne bakgrunn ber vi Trosvik IF om at planprogrammet utformes slik at det skal utredes konkrete konsekvenser og
konkrete løsninger for å sikre og utvikle nødvendig kapasitet av fotball kunstgressbaner i Fredrikstad sentrum vest – både i
anleggsfasen og etter ferdig utbygging av samferdsels/infrastruktur i området ved Merkurbanene.
Vi i Trosvik IF vil med glede medvirke i utredninger og planlegging.

Mvh
Leder Trosvik Idrettsforening
Anders Arvesen
Tlf. (+47) 415 28 992
anders.arvesen@focus.no

PS
Til orientering vedlegges en Trosvik IF situasjonsbeskrivelse utarbeidet ved årsskiftet 2015/16 hvor side 2 beskriver
klubbens største utfordring: anleggs situasjonen i lokalmiljøet.

Trosvik Idrettsforening 70 år i 2016
Framsynte menn i landlige omgivelser….
Idrett var lenge for voksne hvite menn..
men dette har jo endret seg mye…

Det lille bildet – TIF er i dag:
Lokalidrettslaget, møteplass, sosial faktor og «lim» i lokalmiljøet (=Trosvik, Trara og minst ½ Cigignon).
§1

Formål
Idrettsforeningen skal ved samarbeid og kameratskap fremme idrett i sunne former og
være en sosial faktor i nærmiljøet.

TIF MÅL:
• Stor og inkluderende B/U- aktivitet med jentelag i
alle årsklasser
• A-lag i 3.div. «egne» unge spillere – tilby miljø &
utvikling – ikke «godtgjørelser»
• Breddeklubb for alle – også som 1. og 2. steg for
de som vil og kan nå langt
TIF FACTS:
• Fotballklubb
•
Klubbhus og 2 stk 11’er baner (gress + kunstgress )
• Årsbudsj. 2,6 mil. – hvorav kontingent ca 35%
• I og nær bysentrum med store sosiale og
kulturelle ulikheter – levekårsutfordringer

Trosvik IF 2016
BIG 6-12 år
U-avd 13-16 år
Snr. avd. 17 år+
Sum aktive spillere
Aktive ledere

antall
medlemmer
367
163
86
616
125

andel av
totalen
44 %
20 %
10 %

74 %
15 %

Sum aktive medlemmer

741

89 %

Vanlige / passive medlemmer

87

11 %

828

100 %

Sum alle medlemmer
Hvorav andel:
jenter/kvinner
innvandrere / innvandrerbakgrunn

ca
ca

TIF har størst fotballaktivitet i Fredrikstad med 50 lag i kretsens seriespill 2015 (neste største klubb hadde 34 lag).
TIF har størst mangel på banekapasitet av fotballklubbene i Fredrikstad (iflg. NFF/KD std. utregningingsmodell).
TIF burde for lengst oppgradert Trosvikbanen fra naturgress (brukstid 200t/år) til kunstgress (brukstid 1.800t/år)
MEN det ville ikke være nok!
Uansett først trenger vi dialog/vurderinger/avklaringer av det store bildet og framtidsutsiktene….
%

27 %
30 %

%

Trosvik Idrettsforening de neste 70 år starter nå….
Som bakteppe - den «nære» historie og dagens status:
Mer enn 20 års stabil og sterk vekst i TIF aktivitet/omfang og kvalitet.
Vekst har vært mulig bl.a. pga oppgradering av Merkur fra grus/gress til 2 x kunstgress med lys.
Men byen/lokalområdet har «nylig» tapt idretts- og aktivitetsflater som: Gymsal på Seiersten, Nordre grop Trosvik Skole, Gamle
Fredrikstad Stadion.
Merkur mangler mye/alt av nødv. fasiliteter (garderober, toaletter, møterom mm). Ref også NFF krav.
TIF Klubbhus og bane er nå «feilplassert» i forhold til dagens aktivitet med tyngdepunkt på Merkur.
Trosvikbanen i praksis utgått på dato med naturgress/minimal brukskapasitet, størrelse og manglende lys.

NÅ er det akutt fotballbane mangel og stor gymsal / idrettshall mangel!

Det store bildet?
Prosesser og beslutninger – nær i tid, med langsiktige/store konsekvenser:
Idrettshall Trosvik skole – supert!!
Ferdigstilles 201x? byggestart 201x? beslutninger 201x?
Best case effekt: aktivitetsflate(r) i sum tilsv. +2 til 3 små gymsaler

Fredrik II nedlegges/flyttes – supert, men hvordan sikres aktivitetsflatene i lokalmiljøet?
Fraflyttes 201x? beslutninger våren 2016
Worst case effekt: mister 4 x «små gymsaler» og skoleområdet «utvikles» / bygges ned.
Best case effekt: alle bygningene rives og arealene omdisponeres til idrettsformål.

Jernbane dobbeltspor – supert, men hvordan sikres aktivitetsflatene i lokalmiljøet?
Ferdigstilles 2026 byggestart 2019/2021? beslutninger våren 2016?
Worst case effekt: mister 2 x kunstgressbaner
Best case effekt: kan 2 x kunstgressbaner flyttes «litt» mot nord? Forutsetter i så fall best case effekt også mht Fredrik II.

Kunstgress på Trosvikbanen? – isolert/kortsiktig bra, men neppe «best» hvis…
Fredrik II og Jernbane dobbeltspor gir Worst case effekter – Hva da med Trosvikbanen i et helhetsbilde?

Beste løsning? kan vi se til Manstad / Lervik IF?
Skoler, haller, fotballbaner, idrettsforening/klubbhus mm samlet og i bruk kl 8-22!

Det største bildet?
Sterk befolkningsvekst i kommunen – spesielt i byen, sentrum og bl.a. derfor også TIF
Befolkningsvekst generelt og fortetting spesielt i sentrum og sentrumsnære bomiljøer («TIF-land») pågår,
fortsetter og akselererer. (Ref. Gamle Stadion, Myragata, Kølatomta, «Brygga», Kristianslund/Veumveien, Bryggerifjellet,
Cicignon, Åsebråten, Oredalsveien, Labråten, Sykehuset, Stjernehallen..)

Utviklingen/trenden er planlagt og vi har antagelig bare sett starten i tid og omfang.
Dette gir sterk og stigende vekst og press bl.a. på skoler og idrettsanlegg.
TIF prognosene = skole prognosene + x%
TIF vokser for tiden mer/raskere enn skolenes elevtall. Ref. stadig sterk vekst i andel jenter som spiller fotball, stadig
noe vekst i andel gutter som spiller fotball. Klubbens mål og tiltak kan ytterligere forsinke frafall.

Det blir store endringer – og behov for dialog og planlegging:
Hva kan vi belage oss på av vekst? 5, 10, 20, 30, 50… års horisont?
Hvordan sikre alle eksisterende og få avsatt store nok nye arealer til fysisk aktivitet/idrettsformål?

C17
Lie, Kjersti
From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:
Attachments:

Adv.fa.Bjørge-Skaaraas & Co AS, adv <adv@adv-bs.no>
27. juni 2016 10:34
Lie, Kjersti
tela's, Terje Langaker as
Høringsuttalelse til planprogram for kommuneplan med konsekvensutredning for
intercity dobbeltspor
Untitled_27062016_102149.pdf

Se vedlagte brev.

Med vennlig hilsen
Advokatfirmaet Bjørge - Skaaraas & Co AS Gro Hansen - sekretær
Torvet 4
Postboks 444
N-1703 Sarpsborg
Tlf.+47 69 16 23 23
Tlf.dir.+47 90 97 82 99
Faks + 47 69 16 23 20
Foretaksregisteret NO
Org.nr.884665582
gro@adv-bs.no
Denne e-postmeldingen kan inneholde konfidensiell og/eller taushetsbelagt informasjon. Hvis du ved en feil mottar
denne e-posten, ber vi deg vennligst om å inoformere avsender om feilen ved å svare på e-posten eller ved å ringe
oss på telefon 69 162323. Samtidig ber vi deg om å slette e-posttmeldingen, herunder også eventuelle vedlegg uten
å videresende eller kopiere den.
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D1
Lie, Kjersti
From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Skaug Ronja Martine <Ronja.Martine.Skaug@hafslund.no>
27. juni 2016 13:52
Lie, Kjersti
Uttalelse til Intercity, Østfoldbanen, Parsell Fredrikstad - Sarpsborg, rv. 110 Simo - St
Coix, fv. 118 ny Sarpsbru og rv. 111. Varsel om oppstart av kommunedelplan
Uttalelse fra Hafslund Nett AS til InterCity Østfoldbanen, parsell Fredrikstad Sarpsborg,rv. 110 Simo St. Croix, fv. 118 Ny Sarpsbru og rv. 111 - varsel om
oppstart.pdf; Restriksjoner regionale linjer.pdf; Restriksjoner sikkerhet regional- og
sentralnett kabler.pdf

Hei,
Vedlagt følger uttalelse fra Hafslund Nett AS.
Med vennlig hilsen
Hafslund Nett AS
Ronja M. Skaug
rådgiver
Rettigheter
----------------------------------------------------Mobil: 91 73 60 40
Telefon: 22 43 58 00
E-post: ronja.martine.skaug@hafslund.no
Postadresse: Postboks 990 Skøyen, 0247 Oslo
Besøksadresse: Drammensveien 144, 0277 Skøyen
----------------------------------------------------www.hafslundnett.no

1

Deres dato
2016-05-10

Vår dato
2016-06-27

Deres referanse

Vår referanse
60200
Vår saksbehandler
Ronja M. Skaug
Mail: ronja.martine.skaug@
hafslund.no

Jernbaneverket v/Multiconsult Fredrikstad
Postboks 1424
1602 Fredrikstad

Kopi til

UTTALELSE TIL INTERCITY, ØSTFOLDBANEN, PARSELL FREDRIKSTAD – SARPSBORG, RV. 110
SIMO-ST COIX, FV. 118 NY SARPSBRU OG RV. 111 - VARSEL OM OPPSTART AV
KOMMUNEDELPLAN
Hafslund Nett AS («HN») viser til Intercity Østfoldbanen, parsell Fredrikstad – Sarpsborg, rv. 110
Simo – St. Croix, fv. 118 Ny Sarpsbru og rv. 111 – Varsel om oppstart av kommunedelplan.
Høringsfristen er 27. juni 2016 og uttalelsen er dermed innen fristen.
HN har etter energiloven områdekonsesjon i Sarpsborg og deler av Fredrikstad kommune. Dette innebærer
at nettselskapet etablerer og drifter strømnettet i kommunen (høyspent og lavspent fordelingsnett). I tillegg
har HN anlegg som er etablert etter anleggskonsesjon innenfor kommunene.

1
Elektriske anlegg i planområdet
HN har flere elektriske anlegg i planområdet. Planforslaget må ta høyde for og hensyn til de anlegg
som det er nødvendig for nettselskapet å drifte og etablere. Det er også viktig at det ikke iverksettes
tiltak som medfører forringelse av adkomst til nettselskapet sine anlegg.

2
Anlegg etablert etter anleggskonsesjon (normalt regionalnett)
Planområdet krysses av høyspenningsanlegg 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, og for disse kan det derfor ikke vedtas planbestemmelser eller
vilkår som del av reguleringsplan for andre tema.
Utgangspunktet er derfor at kraftledninger ikke skal inntegnes som et arealformål i en reguleringsplan,
men at byggeforbudsbeltet bør innarbeides som hensynssone (faresone). Det må ikke gjøres inngripen
i terrenget som medfører oppfylling av terrenget som medfører redusert høyde opp til
luftledningsanlegg. Høyspenningslinjen har restriksjoner som beskrevet i vedlagt skriv.
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. Det må bestilles kabelpåvisning for å få en nøyaktig kartfesting av kabelens
plassering i terrenget.
2.1
For anlegg etablert etter anleggskonsesjon gjelder følgende:
Planlagt ny bebyggelse eller andre tiltak som kommer i konflikt med det elektriske anlegg må ta
hensyn til det elektriske anlegget. Nettselskapet må oppstille en del vilkår for at eventuelle
omlegginger av nevnte anlegg 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.

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



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.

3
Anlegg etablert etter områdekonsesjon (normalt distribusjonsnett)
Anlegg med spenning til og med 22 kV inngår i distribusjonsnettet for elektrisk energi og er bygget i
medhold av områdekonsesjon.
3.1
Eksisterende høyspennings luftledning
Det må tas hensyn til høyspenningsluftledninger som ligger innenfor planområdet. Ledningene har et
byggeforbudsbelte på 6 meter fra ytterste strømførende ledning, jfr. gjeldende forskrifter for elektriske
forsyningsanlegg anlegg FEF § 6.4 Ingen bebyggelse kan tillates innenfor definert byggeforbudssone.
Nettselskapet ber om at traseen med byggeforbudsbeltet registreres i planen som en hensynssone
(faresone).
Det må ikke gjøres inngripen i terrenget som medfører oppfylling av terrenget som medfører redusert
høyde opp til luftledningsanlegg.
3.2
Eksisterende høyspenningskabler
Normalt kan det iverksettes tiltak (inkludert planting av trær) så nært inntil kabelgrøften som 1 meter
målt horisontalt fra kabelgrøftens ytterkant. Det er imidlertid viktig at fremtidig tilkomst til kabelgrøftene ikke
hindres, og det må heller ikke gjøres inngripen i terrenget som medfører endring av overdekningen over
kabler. Det må bestilles kabelpåvisning for å få en omtrentlig kartfesting av kabelens plassering i
terrenget.
3.3
Forhold til eksisterende frittliggende nettstasjoner
Nettstasjoner er viktige komponenter i elektrisitetsforsyningen, og en eventuell flytting av
nettstasjonene medfører store kostnader og tekniske konsekvenser for strømnettet. Nettselskapet ber
derfor om at forslagsstiller planlegger slik at det ikke er behov for flytting av disse.

4

Andre forhold

4.1
Inntegning på plankart
Spenningsnivået for ledningsanleggene må ikke 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. Nettselskapet 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.
4.2
Vedlagt kart
Vedlagt kart kan brukes under følgende forutsetninger:
- Brukes kun som underlag for forespurt planarbeid
- Bør slettes etter bruk - husk at nettet endrer seg kontinuerlig
- Må ikke oversendes andre uten netteiers samtykke eller offentliggjøres
- Må ikke anses som kabelpåvisning. Forespørsel om kabelpåvisning rettes til Geomatikk, tlf: 09146
4.3
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 er viktig at det planlegges slik at nytt anlegg i minst mulig grad 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 ny traséer
og/eller nettstasjon(er). Nye traséer må gis rettigheter med minst like gode vilkår som det
nettselskapet har til de eksisterende traséene/nettstasjonen.
4.4
Transformatorstasjoner
HN har transformatorstasjoner nær/innenfor planavgrensningen. Det må tas hensyn til disse.
Vennligst ta kontakt dersom det skulle være spørsmål eller uklarheter.
Kontaktinformasjon: firmapost@hafslundnett.no
Med hilsen
Hafslund Nett AS
Ronja Martine Skaug
rådgiver
Rettigheter
Vedlegg:
Restriksjoner sikkerhet for regionale luftlinjer
Restriksjoner sikkerhet sentralnett og regionalnettkabler

INFORMASJON
Generelle restriksjoner gjeldende for angitte kraftledning:
1.

Byggeforbudsbeltene gjelder mellom til bebyggelsens nærmeste bygningsdel (terrasse, takutspring, vegg,
sålekant mm.) og det godtas ikke noen form for bygningsmessig aktivitet innenfor dette området uten
godkjennelse fra Hafslund Nett.

2.

Det tillates ikke etablering av veier, vegskilt, gatelys, parkeringsplasser, lagerplasser, m. v. innenfor det
klausulerte byggeforbudsbeltet uten at Hafslund Nett er forelagt planer for dette og søknad er godkjent.

3.

All bruk av kraner og heiseanordninger nærmere kraftledningen enn 30 m, skal i god tid varsles Hafslund Nett,
slik at overvåking kan foretas og eventuelt kraftledningen utkobles. Ved anleggsarbeider pågående over tid
innenfor denne avstand, skal det inngås en anleggsavtale oppsatt av Hafslund Nett som inneholder restriksjoner
for arbeid innenfor denne sektor. Henvendelser rettes til tlf. 815 30 400

4.

Hafslund Nett skal til enhver tid ha adgang til fundamenter, master og liner med nødvendig utstyr for å kunne
utføre drift og vedlikehold.

5.

Det må ikke forekomme gravearbeider nærmere enn 5 m fra master og kabelanlegg uten netteiers godkjennelse.

6.

Det skal være en frisone på minst 3 m mellom mast og parkeringsplass samt skulder for vei og gang- /
sykkelvei. Parkeringsplass og vei skal avgrenses mot mast med «ikke flyttbar» delestein eller autovern.
Etablering av parkeringsplasser innenfor byggeforbudsbeltet skal på forhånd godkjennes av Hafslund Nett.

7.

Det tillates ikke heving av terrenget innenfor byggeforbudsbeltet før det er fremlagt planer for dette og disse er
godkjent av Hafslund Nett.

8.

Innenfor kraftledningens byggeforbudsbelte tillates ikke beplantning med høytvoksende trær som må felles eller
toppes når de vokser opp under ledningene. Det kan imidlertid tillates at det beplantes med lavtvoksende
prydbusker eller dvergfuru som ikke vil skape slike problemer.

9.

Lekeplasser, idrettsplasser eller plasser hvor det periodevis kan oppholde seg mennesker tillates ikke etablert
innenfor kraftledningens klausulerte byggeforbudsbelte.

10. Veier, gangstier, fortau og sykkelstier som krysser eller parallellføres under kraftledningen må ha en høyde
mellom topp veilegeme og nærmeste strømførende line på minst 7,1 meter (52 kv) i ugunstigste tilfelle, det vil
si ved skeiv islast eller + 80º C ledertemperatur. Krav til fri høyde under normale driftsforhold vil være høyere
og må beregnes for det enkelte tilfelle.
11. Signalkabel skal ha direkte avstand til de strømførende linene på minst 6 m i ugunstigste tilfelle.
12. Direkte avstand mellom lampehode for belysningsmaster og nærmeste strømførende line skal etter Hafslund
Nett sitt interne krav være minst 6,1m og minst 3,1 m (52 kV) vannrett ut til siden for ytterste strømførende
line. Plassering av høye belysningsmaster for idrettsanlegg i nærheten av kraftledninger må avklares i hvert
tilfelle.
13. Samtlige kostnader med omlegging av regionale elanlegg i forbindelse med reguleringer og prosjekter må
dekkes av tiltakshaver i sin helhet. PS! Førstegangsoppmøte av Hafslund Nett sin sikkerhetsmann er gratis.
Videre sikkerhetsoppfølging må kjøpes av entreprenør som er godkjent av Hafslund Nett.

INFORMASJON
Generelle restriksjoner som til enhver tid skal etterkommes ved eksterne enheters aktiviteter i nærheten av
regionalnett / sentralnett kabler.
 Regionalnett / sentralnett kabler har et byggeforbudsbelte på 2 meter ut til hver side for kablenes ytterkant.


Aktivitet som krever at kablene må avdekkes, skal på forhånd godkjennes av en representant for Hafslund Nett.
Ved slike tilfeller kan Hafslund Nett berope seg retten til å kreve iverksettelse av nødvendige tiltak for å ivareta
kablenes sikkerhet. Hafslund Nett sin driftsentral bestemmer til enhver tid når det kan tillates utkobling av
strømmen i kabelnettet.



Aktiviteter som graving, spunting, pæling eller sprenging nærmere kabelanlegg enn 5 meter skal meldes
Hafslund Nett minst 3 dager på forhånd. I slike tilfeller skal alltid kablene påvises. For eksakt angivelse av
kablenes plassering kan Hafslund Nett kreve at kablene avdekkes. Krav til sikkerhetstiltak for å sikre kablene vil
bli fremlagt av Hafslunds sikkerhetsmann.



Etablering av parkeringsplasser, gang- og sykkelveier, beplantning, eller bygningsmessige aktiviteter som krever
graving eller fundamentering i kablenes byggeforbudsbelte skal på forhånd godkjennes av Hafslund Nett.



Kablene skal normalt ha ca 1 meter overdekking. Endring av kablenes overdekking tillates ikke.



Det tillates ikke etablering av varmekabler eller varmeisolerende materiell nærmere en 2 meter fra kablene.



Hvis massene over kabeltraseen skal fjernes eller skiftes ut, må tilbakefylling for ny overdekking av
kabeltraseen avklares med Hafslund Nett.
Undergraving av kabler for krysning med ledninger, rør eller kulverter skal utføres i henhold til de krav
Hafslund Nett stiller til elsikkerhet, tiltak for å sikre kablene under arbeidet og unngå setningsskader i ettertid.
Krysningsavstand mellom kabel og krysningsobjekt skal være minst 0,3 meter.



Endring av kabelanleggets beliggenhet eller tekniske beskaffenhet kan kreve myndighetsgodkjennelse, nye
klausuleringer og traséløsninger.



Tiltak som hvor det ønskes ombygging eller endring i regionalnettet (33 - 145 kV) og sentralnettet (300 - 420
kV), vil i hvert enkelt tilfelle bli vurdert for eventuell godkjenning av netteier.



Alle kostnader som blir påført Hafslund Nett i forbindelse med eksterne enheters aktiviteter som berører linjer
og kabler vil bli fakturert ansvarlig utbygger i sin helhet.

Henvendelser i forbindelse med anleggsaktivitet i nærheten av regionalnett kabler rettes til Hafslund Nett,
tlf. 815 30 400. Ved behov for kabelpåvisning kontaktes Geomatikk på tlf. 09146.

D2
Lie, Kjersti
From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:
Attachments:

Stamgård Kjell <Kjell.Stamgard@hafslund.no>
27. juni 2016 08:46
Lie, Kjersti
Vestby, Laila Irene (laila.vestby@sarpsborg.com)
InterCity Østfoldbanen - Forslag til planprogram - Kommentarer fra Hafslund
Produksjon
Hafslund Produksjon - Møte med Sarpsborg kommune 02.06.2016 Dokumentasjon.pdf; Referat fra møte med Sarpsborg kommune og Jernbaneverket
02.06.2016.pdf; Ny bru over Glomma - Kommentarer til konsekvensutredningen
november 2014.pdf; Planprogram InterCity Østfold og bro Sarpsfossen kommentarer fra Hafslund Produksjon.pdf

Hei
Vedlagt følger uttalelse fra Hafslund Produksjon AS vedrørende forslag til planprogram for for InterCity
Østfoldbanen, riksvei 110 Simo - St. Croix og fylkesvei 118 ny broløsning.
Følgende dokumenter som belyser saken ytterligere legges også ved:
•
•
•

Referat fra møte i Hafslund kraftstasjon og befaring ved Sarpsfossen 02.06.2016
Presentasjon vist i møte 02.06.2016
Uttalelse til Sarpsborg kommune 04.11.2014 vedrørende ny bro over Glomma

Med vennlig hilsen | Yours sincerely
Hafslund ASA
Kjell Stamgård
kommunikasjonssjef | Senior Communication Manager
Tel: +47 901 24 135
Fax: +47 22 43 50 31
Email: kjell.stamgard@hafslund.no
Post address: Hafslund ASA, PO Box 990 Skøyen, N-0247 Oslo, Norway
Visiting address: Drammensveien 144, Skøyen, Oslo
www.hafslund.no
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Askim, 27. juni 2016
Jernbaneverket v/Multiconsult Fredrikstad
Postboks 1424
1602 Fredrikstad

InterCity Østfoldbanen – Forslag til planprogram
Kommentarer fra Hafslund Produksjon
Vi viser til brev fra Jernbaneverket datert 10.05.2016 vedrørende varsel om oppstart av kommunedelplan
med konsekvensutredning samt offentlig ettersyn av forslag til planprogram for InterCity Østfoldbanen,
riksvei 110 Simo - St. Croix og fylkesvei 118 ny broløsning.
Valget av broløsning ved Sarpsfossen er et kritisk punkt for de to kraftverkseierne som utnytter fallet i fossen,
Hafslund Produksjon AS og Sarpsfoss Ltd. I planprogrammet er imidlertid forhold knyttet til kraftverkene ikke
berørt, noe vi anser som uheldig. Forutsetningene for en effektiv kraftverksdrift i dag og i framtiden er viktig
input i valget av broløsning.

Kraftvirksomheten i Sarpsfossen har stor verdi for samfunnet
Det har vært kraftproduksjon i Sarpsfossen siden slutten av 1800-tallet. Fallrettighetene er delt likt mellom
Hafslund og Sarpsfoss Ltd, som er et datterselskap av Orkla ASA.
Det er tre kraftverk som utnytter fallet i Sarpsfossen: På østsiden Hafslund kraftverk (heleid av Hafslund
Produksjon) og Sarp kraftverk (deleid av Hafslund Produksjon og Sarpsfoss Ltd. med 50 prosent på hver),
og på vestsiden Borregaard kraftverk (heleid av Sarpsfoss Ltd.). Mellom kraftverkene ligger felles dam med
flomløp, som eies med 50 prosent av hver.
Kraftverkene har en samlet årsproduksjon på om lag 1 TWh, noe som tilsvarer strømforbruket til cirka 50.000
eneboliger.
Sarpsfossen som naturressurs representerer en betydelig verdiskaping, med store klima- og miljømessige
fordeler. Kraftvirksomheten er også et viktig skatteobjekt for stat og kommune.

Nåværende og framtidig kraftvirksomhet i Sarpsfossen
Konseptet som velges for ny bro over Glomma, må ikke medføre begrensninger for nåværende drift og
framtidige utviklingsmuligheter for kraftvirksomheten i Sarpsfossen.
Det er allerede i dag svært trange forhold for kraftsverksdrift i Sarpsfossen, og en ny broløsning for vei og
jernbane i umiddelbar nærhet til fossen vil kunne komme i konflikt med våre anlegg. Området oppstrøms og
nedstrøms nåværende bro er på begge sider av fossen i stor grad utbygd med viktig infrastruktur for
kraftverkene. Dette omfatter vannveier med inntakskonstruksjoner som luker, damkonstruksjoner og anlegg
for vannstandsregulering. Disse skal håndtere store vannmengder, og det er følgelig store dimensjoner på
anleggskonstruksjonene.
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Normal drift og vedlikehold av anleggene er plasskrevende, og det kreves sikker adkomst til anleggene. Det
er derfor avgjørende at det i planleggingen tas nødvendige hensyn til kraftverksdriften både slik den er i dag,
og med tanke på senere ombygginger og utvidelser. Vi er helt avhengig av god og sikker adkomst til våre
anlegg med mobilkraner og annet tungt utstyr, til enhver tid.
For å kunne utnytte vannressursen i Sarpsfossen best mulig, også i flomperioden, kan det i framtiden bli
aktuelt å bygge et nytt kraftverk, noe som muliggjør utfasing av de eldste og mindre effektive aggregatene.
Hensynet til driften av dagens vannkraftanlegg og arealbehov ved en videre utvikling av fossen, samt NVEs
krav til flomavledningskapasitet, viser at det må stilles strenge krav til plassering og utforming av
fundamenter for en framtidig ny bro i hele området mellom Hafslundsøy og dagens kraftanlegg. Dersom
eksisterende vei- og jernbanekonstruksjoner over Glomma blir fjernet, vil dette påvirke vannstanden på en
slik måte at det sannsynligvis vil kreve en ny dam i fossen.

Øvrig informasjon
Total flomavledningskapasitet i Sarpsfossen er på om lag 3400 m3 per sekund. En 500-årsflom er beregnet
til 4013 m3 per sekund. Ved flommen i 1995 var flomtoppen i Sarpsfossen cirka 3000 m3 per sekund.
Kritisk tverrsnitt befinner seg ved brofundamentene ovenfor dammen. Ved stor flom vil vannet oppstuves her,
slik at det blir et fall ned til dammen. Endring eller fjerning av brofundamentene vil ha store konsekvenser for
vannstandsnivået ved flom. Kostnadene for en eventuell ny dam må hensyntas i vurderingen av de ulike
alternativene.
I 2010 ble det gjennomført et modellforsøk for Sarpsfossen ved Vassdragslaboratoriet på NTNU, som
dokumenterte nåsituasjonen, og man fikk nye og oppdaterte vannstandskurver og oppdaterte
dimensjoneringskriterier for damkonstruksjonene. Kritisk tverrsnitt ved brofundamentene ble bekreftet, og det
ble testet tiltak for å øke flomavledningskapasiteten. Inntaket til et eventuelt nytt kraftverk ble også vurdert og
testet.
Hafslund Produksjon har tidligere skissert en mulig økning av flomavledningskapasiteten ved å etablere
flomtunnel på østsiden i sammenheng med bygging av et nytt kraftverk oppstrøms Sarp kraftverk. Dette er et
omfattende tiltak og en betydelig investering, som foreløpig ikke er realitetsbehandlet, og ligger et godt
stykke fram i tid. Det er også skissert en ny dam nedenfor den nåværende, men heller ikke dette er
realitetsbehandlet.

Kommentarer til planprogrammet
I møte og befaring 02.06.2016 hvor representanter fra Sarpsborg kommune, Jernbaneverket, planleggerne
og kraftverkseierne deltok, ble det orientert om to hovedalternativer for krysning av Glomma ved
Sarpsfossen. Vi kan imidlertid ikke se at alternativene er beskrevet nærmere i planprogrammet. I det sørlige
alternativet som ble presentert i møtet, er ny bro tenkt plassert omtrent der nåværende bro ligger, nokså likt
et alternativ som ble presentert våren 2015. Dette alternativet er, som forklart tidligere, svært ugunstig for
kraftverkene. Vi viser her også til møte 30.04.2015 hvor Sarpsborg kommune, representanter fra
planleggerne, Jernbaneverket, kraftverkseierne med flere deltok, hvor disse forholdene ble utdypet.
Det er i planprogrammet ikke opplyst hvordan brukonstruksjoner er tenkt utført i nærheten av kraftverkene og
vannveiene. Endringer av brofundamentene vil medføre konflikt med eksisterende vannkraftkonstruksjoner,
både over og under vann.
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Kryssing av vassdrag med infrastruktur i vannveien vil endre strømningsforhold og vannstandsforhold. I
tillegg er det risiko for at isingsforhold oppstrøms Sarpsfossen påvirkes ved endrede grunnforhold i elven.
Dette kan øke isingsproblematikk, og dermed påvirke driftsforholdene til kraftverkene negativt. Det må derfor
stilles strenge krav til plassering og utforming av fundamenter i vannveien. Dersom en ny bro krever tiltak i
vannveien, må tiltakshaver utrede hvordan forholdene i vannveien påvirkes.
Mulige ombygginger av infrastruktur i vannveien for kraftverkene som følge av ny bro vil kreve store
investeringer og lang driftsstans, med tilhørende produksjonstap. Avbøtende eller kompenserende tiltak vil
derfor bli kostnadskrevende.

Oppmålinger og utredninger
Det vil være behov for gjennomføring av oppmålinger av våre anlegg. I tillegg vil det være nødvendig med
utredninger og analyser for å avklare muligheter, risiko og sårbarhet. I denne sammenheng vil vi understreke
viktigheten av å utrede grunnforholdene og flomforholdene.
Vi forutsetter at alle nødvendige grunnlagsdata som må etableres og ellers nødvendig utredningsbehov
koordineres med eierne av kraftanleggene og bekostes av prosjektet.

Oppsummering
Sarpsfossen representerer en naturressurs med høy verdi både i dag og i framtiden. Fornybar norsk
vannkraft er en attraktiv energiressurs, som vil bli enda viktigere når Norge knyttes sterkere sammen med
det europeiske kraftsystemet.
Løsninger som velges for vei og jernbane ved Sarpsfossen må ta tilstrekkelig hensyn til kraftverksdriften slik
den er i dag, og må ikke komme i konflikt med eventuelle fremtidige utbygginger av kraftverk og damanlegg.
Valg av et alternativ for ny bro nær kraftverkene forutsetter grundige utredninger når det gjelder løsninger og
konsekvenser. For å få til dette på en god måte, må det være en tett dialog mellom kraftverkseierne og
tiltakshaver i den videre planprosessen. Dette vil sikre framtidsrettede løsninger som ivaretar hensynet til
både kraftproduksjonen og samferdsel.

Med vennlig hilsen
Hafslund Produksjon AS

Anders Østby
administrerende direktør
(sign.)

Vedlegg:

Referat fra møte 02.06.2016
Presentasjon fra møte 02.06.2016
Høringsuttalelse til Sarpsborg kommune datert 04.11.2014

Kopi:

Sarpsborg kommune v/Laila Vestby
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MØTEREFERAT
Sak:
Ny broløsning for vei og jernbane ved Sarpsfossen

Dato/tid:
Torsdag 2. juni 2016
kl. 09.00 - 11.30
Sted:
Hafslund kraftstasjon

Møteleder:

Referent:
Kjell Stamgård

Deltakere:
Laila Vestby – Sarpsborg kommune
Alf Louis Solvang – Jernbaneverket
Marthe Stranden – Jernbaneverket
Andreas Ovedal – 2G
Lars Flatebø – Sarpsfoss Ltd.
Lars Erich Arnesen – Sarpsfoss Ltd.
Nils Inge Lundheim – Hafslund Produksjon
Svein Berntsen – Hafslund Produksjon
Kjell Stamgård – Hafslund ASA

Kopi:
Anders Østby – Hafslund Produksjon

Bakgrunn
Hafslund Produksjon hadde bedt om møtet med Sarpsborg kommune og Jernbaneverket i forbindelse med
høring om oppstart av arbeid med kommunedelplan med konsekvensutredning for nytt InterCity dobbeltspor
og fylkesvei 118 ny Sarpsbro med utvidelse eller omlegging av riksvei 111 øst for Hafslund.
Det er tre kraftverk som utnytter fallet i Sarpsfossen: Hafslund kraftverk (heleid av Hafslund Produksjon),
Sarp kraftverk (deleid av Hafslund Produksjon og Sarpsfoss Ltd. med 50 prosent på hver) og Borregaard
kraftverk (heleid av Sarpsfoss Ltd.). Sarpsfoss Ltd. er et heleid datterselskap av Orkla ASA. Kraftverkene har
en samlet årsproduksjon på om lag 1 TWh, noe som tilsvarer strømforbruket i cirka 50.000 eneboliger.
Det er i dag svært trange forhold for kraftsverksdrift i Sarpsfossen, og en ny broløsning for vei og jernbane
nær fossen vil kunne påvirke forholdene vesentlig. Det er derfor avgjørende at det i planleggingen tas
nødvendige hensyn til kraftverksdriften både slik den er i dag og med tanke på senere ombygginger og
utvidelser.
Hensikten med møtet var gjensidig informasjon om kraftverksdriften i Sarpsfossen og planleggingen av nytt
InterCity dobbeltspor og veisystemet (fv. 118 og rv. 110) med broløsninger ved Sarpsfossen.
Orientering om kraftverkene
Nils Inge Lundheim viste en presentasjon med oversiktsbilder som viser forholdene i Sarpsfossen.
På østsiden nedstrøms broen ligger inntaket med inntaksbassenget for Hafslund kraftstasjon, og på
vestsiden inntaket og inntaksbassenget for Borregaard kraftverk. Inntaket til Sarp kraftstasjon er på østsiden
oppstrøms broen.
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Total flomavledningskapasitet i Sarpsfossen er på 3400 m2 per sekund. En 500-årsflom er beregnet til 4013
m3 per sekund. Ved flommen i 1995 var flomtoppen i Sarpsfossen cirka 3000 m3 per sekund.
Kritisk tverrsnitt befinner seg ved brofundamentene ovenfor dammen. Ved stor flom vil vannet oppstuves her,
slik at det blir et fall ned til dammen.
I 2010 ble det gjennomført et modellforsøk for Sarpsfossen ved Vassdragslaboratoriet på NTNU. Modellen
dokumenterte nåsituasjonen, og man fikk nye og oppdaterte vannstandskurver og oppdaterte
dimensjoneringskriterier for damkonstruksjonene. Kritisk tverrsnitt ved brofundamentene ble bekreftet, og det
ble testet tiltak for å øke flomavledningskapasiteten. Inntaket til et eventuelt nytt kraftverk ble også vurdert og
testet.
Hafslund Produksjon har skissert mulig økning av flomavledningskapasiteten ved å etablere flomtunnel på
østsiden i sammenheng med bygging av et nytt kraftverk oppstrøms Sarp kraftverk. Dette er en betydelig
investering, som foreløpig ikke er realitetsbehandlet, og ligger et godt stykke fram i tid. Det er også skissert
en ny dam nedenfor den nåværende, men heller ikke den er realitetsbehandlet.
Lars Flatebø orienterte nærmere om forholdene på Borregaard-siden, med særlig fokus på øvre inntak til
Borregaard kraftverk.
Inntakskanalen ligger under veibroen. Ved vedlikehold er det behov for å stenge inntakskanalen oppstrøms.
Stengningen utføres med totalt 60 stålbjelker (nåler) som låses mot en terskel i bunn. Dette krever fri høyde i
montasjeområdet. Nålestengselet befinner seg cirka fem meter nedenfor veibroen. Stålbjelkene er ti meter
lengde og veier ett tonn. Det betjenes fra mobilkran. Veibroen må stenges når nålestengselet settes på plass
og når det fjernes, og det kan heller ikke være jernbanetrafikk. Dette er altså et kritisk punkt.
Kraftverkseierne påpekte den store samfunnsøkonomiske betydningen kraftvirksomheten har, både når det
gjelder verdiskaping for stat og kommune, samt for klimaet som følge av at kraftproduksjonen er helt
fornybar.
Planer for vei- og jernbanebro
Alf Louis Solvang orienterte om felles planer for vei og bane og alternativene for bro over Glomma ved
Sarpsfossen. Det er forutsatt at jernbanestasjonen i Sarpsborg skal ligge der den er i dag, og det gir føringer
for jernbanebroen. Det planlegges videre med felles trasé for veibro og jernbanebro.
Det ble poengtert at Jernbaneverket så langt har hatt fokus på baneløsningen, og har ikke sett så mye på
veianlegg.
Det er i planprogrammet vist to alternative traseer for broløsningen. Det ene på samme sted som dagens
broer, og det andre litt lenger nord.
Alf Louis Ovedal forklarte mulighetsrommet for flytting av jernbanelinjen og viste en 3D-modellering. Han
understrekte at det er betydelige utfordringer uansett alternativ som velges.
Jernbaneverket orienterte om at Hafslund Produksjon og Sarpsfoss Ltd. kan anmode om å få gjennomført
oppmåling av sine områder og koordinatfastsettelse for bygninger, bekostet av prosjektet.
Høringsfristen for planprogram Fredrikstad-Sarpsborg er mandag 27. juni 2016. Hafslund Produksjon og
Sarpsfoss Ltd. vil koordinere sine tilbakemeldinger, og sender separate uttalelser.
Etter møtet var det befaring på anleggene på begge sider av Sarpsfossen.
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Sarpsborg kommune
Enhet plan og samfunnsutvikling
Postboks 237
1702 SARPSBORG

Deres ref: 13/00912-60

Askim, 4. november 2014

Deres saksbehandler: Laila Vestby Arnesen

Ny bru over Glomma i Sarpsborg
Kommentarer til konsekvensutredningen fra Hafslund Produksjon AS
Vi viser til deres brev dat. 25.09.2014 vedrørende høring av konsekvensutredning for ny bru over
Glomma i Sarpsborg.
Hafslund Produksjon har en betydelig kraftvirksomhet i Sarpsfossen og vil med dette gi noen
kommentarer til konsekvensutredningen for ny bru over Glomma som er lagt ut til offentlig
ettersyn.
Sarpsfossen som naturressurs representerer betydelige verdier for samfunnet gjennom produksjon
av fornybar kraft. For samfunnet, eiere og klimaet er det således viktig at det konsept som velges
for ny bru over Glomma ikke gir negative virkninger for eksisterende og framtidige
utviklingsmuligheter for kraftvirksomheten i Sarpsfossen.
Konklusjon:
Hensynet til driften av dagens vannkraftanlegg, våre plassbehov ved en videre utvikling av
fossen, samt NVEs krav til flomavledningskapasitet, viser at det må stilles strenge krav til
plassering og utforming av fundamenter osv. for en eventuell framtidig ny bro i hele området
mellom Hafslundsøy og dagens kraftanlegg.
Det er svært viktig for Hafslund Produksjon at våre interesser i fossen blir ivaretatt. Dette
gjelder driften av dagens anlegg, samt at valgte løsninger ikke kommer i konflikt med
eventuelle framtidige utbygginger av kraftverk og damanlegg.
Det er derfor en absolutt forutsetning fra vår side at det må være en tett dialog mellom
utbygger og oss, både i planprosessen og ved en senere gjennomføringsfase. Det er et sterkt
ønske fra Hafslund Produksjon at de ulike interessene i fossen forener sine krefter med tanke
på å oppnå en langsiktig og helhetlig løsning som ivaretar alle interesser til beste for
samfunnet.
Historie / beskrivelse av dagens situasjon:
Utnyttelse av vannkraften i Sarpsfossen har en lang historie. Allerede i 1312 så man hvilken
betydelig naturressurs Sarpsfossen representerte. Siden den gang er vannkraften i fossen utnyttet til
industri- og kraftvirksomhet.
Kraftverkene i Sarpsfossen er bygget opp siden 1892 på begge sider av fossefallet.

Postadresse
Hafslund Produksjon AS
N-0247 Oslo

Hovedkontor
Kykkelsrudveien 100
1815 Askim

Internett
www.hafslund.no
firmapost@hafslund.no

Telefon
22 43 50 00
Telefaks
69817190

Bankkonto
7050.05.80907
Foretaksregistret
987223200

I Sarpsfossen, like nedstrøms broen der RV 118 og NSB krysser over Glomma, er det i dag tre
kraftverk. Hafslund, Borregaard, og Sarp kraftverk.
Hafslund Produksjon eier Hafslund kraftverk og 50 prosent av Sarp kraftverk. Sarpsfoss Limited
eier Borregaard kraftverk og 50 prosent av Sarp kraftverk.
Hafslund og Sarp kraftverk ligger på østsiden av Glomma (Hafslundsiden), mens Borregaard
kraftverk ligger på vestsiden (Borregaardsiden).
Mellom kraftverkene ligger felles dam med flomløp som eies med 50 prosent av hver.
Se vedlagte bilde Vedlegg 1
Totalt har kraftverkene en samlet kraftproduksjon på ca. 1TWh per år, noe som tilsvarer
årsforbruket til cirka 50 000 husstander.
Kommentarer til traseer:
Vegalternativ 1 og 1 nord vil komme veldig nære våre anlegg. Dette vil gjelde både Borregaard
kraftverk på vestsiden av fossen, samt Sarp og Hafslund kraftverk på Østsiden av fossen. Se
vedlegg 1.
En gjennomføring av disse alternativene vil etter vårt syn komme i konflikt med eksisterende
vannkraftkonstruksjoner, både over og under vann. En slik utbygging vil også skape forstyrrelser i
den daglige driften av kraftstasjonene. Vi er helt avhengige av god og sikker adkomst til våre
anlegg med mobilkraner og annet tungt utstyr, til enhver tid.
Vi har de siste årene gjennomført flere mulighetsstudier for å finne ut hvordan vi kan videreutvikle
vannkraftproduksjonen i Sarpsfossen. Vedlagt følger en plantegning (vedlegg 2) som viser en mulig
utvidelse med et nytt kraftverk i kombinasjon med et nytt flomløp på Hafslundsiden. Tilsvarende
planer for utbygging er gjort på Borregaardsiden.
Vi mener at Vegalternativ 1 og 1 nord vil komme i konflikt med de langsiktige planer vi har for
videre utvikling av fossen til mer miljøvennlig kraftproduksjon.
Dersom eksisterende vei- og jernbanekonstruksjoner over Glomma blir fjernet, vil dette påvirke
vannstanden på en slik måte at det krever en ny dam i fossen. Vedlegg 3 viser en mulig plassering
av en evt. framtidig ny dam i fossen, med forslag til utstrossing (utvidelser) i kritisk snitt, som er
ved dagens brufundamenter.
Kostnadene for en eventuell ny dam må hensyn tas i vurderingen av de ulike alternativene.
I konsept A ser vi at ikke-prissatt konsekvens for naturressurser er vurdert som liten negativ. Dette
antar vi er slik fordi det i konsekvensutredningen kun er jordbruksområder som er vurdert. Fornybar
vannkraft representerer imidlertid en betydelig naturressurs som må hensyn tas.
Flomforhold:
Etter flommen i 1995 satte regjeringen ned et Flomtiltaksutvalg. Utvalgets rapport, FOU-rapport 16,
1996 «Tiltak mot flom», anbefalte følgende vedrørende Sarpsfossen: «Utvalget anbefaler at NVE
utreder forslag om flomsikringstiltak for Sarpsfossen i samarbeid med Sarpsborg kommune, NSB,
Vegdirektoratet og kraftverkseierne.»
Postadresse
Hafslund Produksjon AS
N-0247 Oslo

Hovedkontor
Kykkelsrudveien 100
1815 Askim

Internett
www.hafslund.no
firmapost@hafslund.no

Telefon
22 43 50 00
Telefaks
69817190

Bankkonto
7050.05.80907
Foretaksregistret
987223200

Hafslund Produksjon og Sarpsfoss Limited (Tidligere Borregaard Ind. Ltd) engasjerte på eget
initiativ NTNU til å bygge en modell over Sarpsfossen for å verifisere hvilke vannstander som vil
opptre i fossen på vannføringer i Glomma opp til 6000 m3/s. Gjennom dette arbeidet fikk vi
bekreftet at det kritiske tverrsnittet i fossen i dag er ved brufundamentene. Videre viste arbeidet at
en eventuell utvidelse av det kritiske tverrsnittet vil medføre vannstander som krever ombygging av
damanlegget.
Det er svært viktig for Hafslund Produksjon at våre interesser i fossen blir ivaretatt, både av hensyn
til driften av dagens anlegg og at valgte løsninger ikke kommer i konflikt med eventuelle framtidige
utbygginger av kraftverk og damanlegg. Det er derfor en absolutt forutsetning fra vår side at det må
være en tett dialog mellom utbygger og oss, både i planprosessen og ved en senere
gjennomføringsfase.
Det er et sterkt ønske fra Hafslund Produksjon at de ulike interessene i fossen forener sine krefter
med tanke på å oppnå en langsiktig og helhetlig løsning som ivaretar alle interesser til beste for
samfunnet.
Med vennlig hilsen
Hafslund Produksjon AS
Nils Inge Lundheim
Prosjektleder / Kontaktperson

Kopi: Hafslund Produksjon AS v/Anders Østby
Sarpsfoss Limited, v/Lars Flatebø, Postboks 162, 1701 Sarpsborg
NVE Norges vassdrags- og energidirektorat, Seksjon Skred og Vassdrag,
v/Anne Britt Leifseth, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 Oslo

Vedlegg:
Vedlegg 1: Bilde av Sarpsfossen
Vedlegg 2: Bilde av Sarpsfossen
Vedlegg 3: Bilde av Sarpsfossen

Postadresse
Hafslund Produksjon AS
N-0247 Oslo

Hovedkontor
Kykkelsrudveien 100
1815 Askim

Internett
www.hafslund.no
firmapost@hafslund.no

Telefon
22 43 50 00
Telefaks
69817190

Bankkonto
7050.05.80907
Foretaksregistret
987223200
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Hei.
Sender over vårt uttalelse i forbindelse med Planprogram for Intercity Fredrikstad-Sarpsborg. Fint om vi får
bekreftelse på at den er mottatt.
Med vennlig hilsen
Anders Olrud
Olrud Eiendom AS
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Bemerkning til programforslag
Forslag til planprogram for kommunedelplan med
konsekvensutredning for intercity dobbeltspor
Fredrikstad-Sarpsborg, rv. 110 Simo-St.Croix og fv.118
ny sarpsbru med eventuell omlegging av rv. 111 øst for
Hafslund
Olrud Eiendom AS
27.6.2016

Sammendrag
Geotekniske utredninger utført for Fredrikstad kommune viser at det er svært krevende
grunnforhold på Grønli. Tiltak her kan i følge ekspertene i verste fall få «katastrofale
konsekvenser». Utbygging på Grønli innebærer også betydelig risiko for forsinkelser og
kostnadsoverskridelser. Med bakgrunn i denne kunnskapen må jernbaneverket i det videre
arbeidet parallelt utrede Dammyr som alternativ plassering for stasjon og kollektivknutepunkt.

Stor geoteknisk risiko på Grønli – mulige katastrofale konsekvenser
Offentlige utredninger har identifisert større geotekniske utfordringer på Grønli-området enn det som
fremgår av planprogrammet. Denne informasjonen, som må være kjent for Jernbaneverket og
kommunens administrasjon, er ikke på noen måte referert i dokumentet. Dyp kvikkleire og pågående
setninger medfører betydelig risiko for skade som Fredrikstad kommune kan få ansvaret for,
forsinkelser og kostnadssprekk.

Grunnforhold: Mulige katastrofale konsekvenser
Planprogrammet omtaler at det er «meget dårlige grunnforhold med bløt leire/kvikkleire» ved
Grønli, med pågående terrengsetninger og store dybder til berg. Det kan i seg selv høres alvorlig ut.
Beskrivelsen er like fullt kraftig tonet ned sammenlignet med hvordan geoteknikere på oppdrag fra
Fredrikstad kommune har omtalt grunnforholdene, der Multiconsult advarte mot potensielle
«katastrofale konsekvenser».
Det er ikke gjort rede for om det foreligger nye geotekniske undersøkelser og om det eventuelt er
disse som ligger til grunn for beskrivelsen i planprogrammet. Grunnforholdene på Grønli har
imidlertid blitt undersøkt og omtalt i forbindelse med arbeidet med Indre Sentrumsring i Fredrikstad.
På oppdrag fra kommunen oppsummerte Multiconsult i 2014 flere grunnundersøkelser i området i et
notat.
Det følgende er en sammenstilling av hvordan grunnforholdene ved Grønli beskrives henholdsvis i
planprogrammet og i Multiconsults notat til kommunen.
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Høringsdokumentets fremstilling
av grunnforholdene,
Planprogrammet,
side 26

Multiconsult på oppdrag av Fredrikstad kommune,
notat med dokumentkode 512027-NOT-RIG01- Rev1,
vedlegg til hovedrapporten om Indre Sentrumsring i
Fredrikstad.

Geoteknikk

Vi vil betegne grunnforholdene i området som særdeles
dårlige med store partier med bløt
kvikkleire/sprøbruddsleire, samt mulig artesisk overtrykk i
grunnen. Det er pågående langtidssetninger i området
som har såpass stor hastighet at det er vanskelig å forklare
ut fra dagens opplysninger.

Nord for St. Hansfjellet er det bløt
leire/kvikkleire med stor dybde til
berg på partier. Ved Grønli er det
også meget dårlige grunnforhold
med bløt leire/kvikkleire. Det er
størst dybder til berg der
jernbanen og rv. 110 krysser over
fv. 109, med rundt 50 meter. Vegog jernbanefyllingene har dårlig
stabilitet i dagens situasjon. Det er
pågående terrengsetninger i store
deler av området, samt også
horisontalbevegelser i grunnen
ved bruene.

(…)
Videre vil vi spesielt peke på at det kan være artesisk
overtrykk i grunnen. Arbeider med nye bruer medfører
konstruksjoner i grunnen ved boring av peler/pilarer
(ramming av peler er sannsynligvis uaktuelt). I verste fall
kan dette punktere lag med artesisk overtrykk, noe som
kan være katastrofalt. Det er meget vanskelig å få tettet
slike punkteringer, og sannsynligheten for en permanent
senkning av grunnvannstanden er stor. En slik senkning av
grunnvannstanden kan få stor utstrekning og gi store
skader på konstruksjoner i området.
Avslutningsvis gjøres oppmerksom på at det langt oppover i
dalen mot nord pågår terrengsetninger som har gitt skader
på bygg.
Hovedrapporten Indre Sentrumsring Fredrikstad (s. 76)
6.1.3 Geotekniske utfordringer ved Steffensjordet/ Grønli
Det anbefalte alternativ 1 (og evt. alternativ 3) må
midlertidig knyttes til dagens fv 109, før ny rv 110 er bygget
og jernbanen er lagt om. De største geotekniske
utordringene er nettopp i dette området. I utgangspunktet
frarådes det bygging her, og det siteres fra vedlegg 2:
"Videre mot fv. 109 øker fjelldybdene og i området ved
undergangen fv. 109 og rv. 110 vil vi betegne
grunnforholdene som ekstremt dårlige med meget bløt
kvikkleire. Det antas også at det er artesisk overtrykk i
grunnen, dvs. overtrykk i porevannet. I området går,
foruten brua for rv. 110, også jernbanen i bru. Vi antar
fyllingene har for lav stabilitetsmessig sikkerhet i henhold til
dagens regelverk, noe som vanskeliggjør alle inngrep.
Nærheten til bruene med jernbane og veg, medfører at
sikkerheten må være meget god i alle faser. Vi er usikre på
hvordan dette kan sikres."
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Grunnforhold: Kommunens ansvar som regulerings-/planmyndighet
Kommunen kan gjøres ansvarlig dersom den tillater bygging og tiltak i områder som ikke er trygge
nok. Kommunenes økonomiske og rettslige ansvar ved naturskader som leirras har over tid blitt
tydeliggjort, både i form av endret regelverk, gjennom rettspraksis og som følge av bedre tilgjengelig
informasjon om geotekniske forhold. Forsikringsselskapene har gjort et poeng av å søke regress mot
kommuner som i plansaker tillater bygging i områder der det er kjent at der er fare for ulykker.





«Kommunen har fått gigantregning»
«Denne kommunen kan bli ruinert av erstatningskrav»
«Ukjent undergrunn. NGU: Koster samfunnet milliarder av kroner»
«Større ansvar enn tidligere hviler på kommunene»

Dette er eksempler på overskrifter i norske medier de siste årene. Sakene illustrerer nettopp
utviklingen med at kommunene ansvarliggjøres for at de tillater bygging på områder der de
geotekniske forholdene tilsier at bygging ikke skulle vært gjort. NRK har rapportert at selskapet
Gjensidige alene har mellom 200–300 regress-saker mot kommuner hvert år knyttet til værrelaterte
skader, og at selskapet mener kommuner innvilger byggetillatelser i områder hvor det ikke er trygt å
bo.1
Hjemmelen som gjør det mulig for forsikringsselskapene å søke regress mot kommunen finner vi i
Plan- og bygningsloven (vår utheving):
«28-1. Byggegrunn, miljøforhold mv.
Grunn kan bare bebygges, eller eiendom opprettes eller endres, dersom det er tilstrekkelig
sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold. Det samme
gjelder for grunn som utsettes for fare eller vesentlig ulempe som følge av tiltak.
For grunn som ikke er tilstrekkelig sikker, skal kommunen om nødvendig nedlegge forbud
mot opprettelse eller endring av eiendom eller oppføring av byggverk, eller stille særlige
krav til byggegrunn, bebyggelse og uteareal.»
Plan- og bygningslovens bestemmelser utdypes blant annet i byggteknisk forskrift (TEK10) sin omtale
av sikkerhet mot naturpåkjenninger.
§ 7-1. Generelle krav om sikkerhet mot naturpåkjenninger
(2) Tiltak skal prosjekteres og utføres slik at byggverk, byggegrunn og tilstøtende terreng
ikke utsettes for fare for skade eller vesentlig ulempe som følge av tiltaket.
Kommunenes ansvar er også omtalt i NVEs retningslinje 2/2011 «Flaum- og skredfare i arealplanar»
(revidert mai 2014) samt i NVEs veileder 7/2014 «Sikkerhet mot kvikkleireskred».
Det finnes egne retningslinjer med krav til undersøkelser og trygghet for anleggene til Statens
vegvesen og Jernbaneverket. Det er imidlertid ikke åpenbart hvem som vil sitte igjen med det
økonomiske og rettslige ansvaret ved en ulykke på grunn av kvikkleiren i området på Grønli. Det er
tilfeller hvor bl.a. Vegvesenet har saksøkt en kommune for kostnader som følge av kommunens
regulering av områder hvor det senere oppstår ras eller andre ulykker forårsaket av grunnforhold.

1

NRK 21.4.2015 https://www.nrk.no/ho/mistet-to-hus-i-flom_-_-burde-fatt-beskjed-om-a-bygge-et-annetsted-1.12321525
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Grunnforhold: Fare for kostnadssprekk og forsinkelse på Grønli
Fra Deichmanske bibliotek i Oslo via riksvei 22 og E16 til byggingen av leiligheter for bostedsløse i
Traraveien i Fredrikstad: Vi har etter hvert blitt vant til å se eksempler på konsekvensene av å
undervurdere utfordrende geotekniske forhold. Årelange forsinkelser og kostnadssprekk både på
millioner og milliarder av kroner preger overskriftene i avisene.
Som vi har sett, finnes det allerede kunnskap om svært krevende grunnforhold på Grønli.
Geoteknikerne sier det «i utgangspunktet frarådes bygging» og at de er «usikre hvordan dette skal
sikres». Samtidig gjengis ikke denne uroen i utkastet til planprogram. Utbyggingen av intercity
gjennom Fredrikstad kan bli et nytt skrekk-eksempel på at man undervurderer problemene som
følger av grunnforhold.
Med den offentlige kunnskapen om dyp kvikkleire og pågående setningsskader på Grønli vil parallell
utredning av alternativ lokasjon bidra til å redusere risiko for store forsinkelser, omfattende
kostnadsoverskridelser og et betydelig erstatningsansvar for Fredrikstad kommune.

Stasjonslokalisering er ikke vedtatt
I presentasjonen av planprogrammet skapes det inntrykk av at lokalisering av ny jernbanestasjon i
Fredrikstad allerede er bestemt. Det stemmer ikke.
I planprogrammet kan vi lese at «Dette plan- og utredningsarbeidet har som formål å avklare trasé
for det nye dobbeltsporet på strekningen Seut – Sarpsborg.»2
Hensikten med planprogrammet som er lagt ut på høring er altså å definere hvilke
utredningskorridorer som skal ligge til grunn for planarbeidet, og å beskrive hvordan planarbeidet
skal gjennomføres. Linjetraseer og lokalisering av stasjon i Fredrikstad er altså ikke endelig vedtatt.
Det er tidligere gjort utredninger og vedtak som legger til grunn at en ny stasjon legges til Grønli.
Dette inkluderer jernbaneverkets konseptvalgutredning for intercity. Disse vedtakene er gjort i tidlig
fase, på «konseptnivå» - uten at detaljer er vurdert, uten at det er utredet konsekvenser og uten at
det er gjort grundige geotekniske undersøkelser.
Det er selvfølgelig slik at hverken trasevalg eller plassering av stasjonen kan vedtas før det er gjort
slike undersøkelser.
Formålet med planprogrammet er å fastsette «utredningskorridorer, utredningstemaer, metodikk og
rammer for planprosessen og medvirkning. Forenklet sagt er et planprogram en plan for det
planarbeidet som skal gjennomføres.»3
Det er med andre ord nå, i behandlingen av planprogrammet, at lokalsamfunnet inviteres til å mene
noe om hvilke alternativer som skal detaljutredes og hvilke spørsmål som skal belyses i
planprosessen.
Planprogrammet sier dette om den videre prosessen:

2
3

Forslag til planprogram, Sammendrag (s. 4)
Forslag til planprogram, kap 2.5 Formål med planprogrammet (s. 14)
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«Etter høring og offentlig ettersyn av forslag til planprogram, behandles innkomne uttalelser og
eventuelle endringer av planprogrammet foretas før det oversendes planmyndigheten, Fredrikstad
og Sarpsborg kommune, for endelig behandling.»4
Tidligere vedtatte reguleringsplaner er ingen absolutt begrensning. I Intercityprosjektets forslag til
planprogram for strekningen Haug-Seut skriver Jernbaneverket følgende: «Det er konkludert med at
trasé lagt til grunn for kommunedelplanene for det nye dobbeltsporet som ble vedtatt på 1990-tallet
må justeres. Dette skyldes delvis ny kunnskap om grunnforhold og delvis at det nå stilles andre krav
til toghastighet, sporplaner og sikkerhet med hensyn på områdestabilitet.»5
I klartekst: Trasevalg og stasjonsplassering er ikke endelig vedtatt. Trase kan avvike fra tidligere
vedtatte kommunale planer dersom blant annet grunnforhold skulle tilsi det.
Planprogrammet kan endres etter denne høringen. Det er nettopp derfor høringen gjennomføres.

Konklusjon: Stasjon på Dammyr bør utredes som alternativ
Med kunnskap om de store utfordringene på Grønli er vil det være å utvise ansvar for
lokalsamfunnet og innbyggerne i et stort område i Fredrikstad å sørge for at alternative plasseringer
for ny stasjon og kollektivknutepunkt blir utredet.. Industriområdet på Dammyr er et slikt alternativ.
Undersøkelser viser at det er fullt realiserbart å bygge et kollektivknutepunkt her. Dammyr har ikke
de samme problemene som myndighetene har avdekket på Grønli.
For oss som eiendomsutviklere er det ikke økonomisk viktig at stasjonen flyttes til Dammyr. Vi har
andre muligheter til å utvikle området som en ny bydel. Men vi er opptatt av og engasjert i
utviklingen av byen vår. Vi er på den ene siden redd for årelange forsinkelser dersom det gås videre
på Grønli. Samtidig har vi fått dokumentert at Dammyr gir store, nye muligheter til sentrum.
På dette tidspunktet i prosessen skal man ikke konkludere på hvor en ny stasjon skal ligge. Det man
bestemmer nå, er hvilke alternative plasseringer som skal utredes.
Det er på det rene at de geotekniske forholdene på Grønli er svært krevende. Kommunens utredere
har pekt på at tiltak her kan få «katastrofale konsekvenser». Samtidig viser andre undersøkelser at
grunnforholdene på Dammyr ikke medfører noen slik risiko. Derfor bør Fredrikstad kommune sørge
for at lokalisering av stasjon og kollektivknutepunkt på Dammyr utredes parallelt med Grønli.

4

Forslag til planprogram, kap 6.1 Planprosess (s. 53)
Intercityprosjektets «Forslag til planprogram – Reguleringsplan med KU for dobbeltspor Haug-Seut i Råde og
Fredrikstad kommuner», revisjon 07A åttende utkast. (s. 5)
5

5

Vedleggsliste:
A. Eksempler på presseklipp om kommuners ansvar når de tillater bygging i områder med
geotekniske problemer.








Denne kommunen kan bli ruinert av erstatningskrav. Kommunen hadde ikke gjort grundige undersøkelser
av området. (Nordlys 7.5.2014)
Større ansvar enn tidligere hviler på kommunene. Kommunenes økte ansvar for samfunnssikkerhet stiller
nye krav til kommunenes arbeid og årvåkenhet. (VA-nytt, 5.5.2014)
Kommunen har fått gigantregning. Vegvesenet vil ha erstatning fra kommunen for kostnader etter
kvikkleireras. (Aura Avis 29.10.2013)
Ukjent undergrunn. Koster samfunnet milliarder av kroner. Normalt at det dukker opp «fordyrende
kostnader på byggeprosjekter, for eksempel i form av kvikkleire eller større innsig av grunnvann enn ventet».
(Dagsavisen 4.2.2016)
60 000 bor i kvikkleireområder i Norge. Ofte menneskelig aktivitet som utløser kvikkleireskred. Både
utbygger og kommune er ansvarlig, sier NVE. (Vårt Land 4.1.2012)
Disse står ansvarlig ved flom- og rasskader. Advokatfirmaet Grette har lagd en faglig gjennomgang
(Aftenposten 10.8.2012)

B. Undersøkelse av grunnforholdene på Dammyr:
1. Geoteknisk datarapport fra Multiconsult, dokumentkode 512297-RIG-RAP-001,
Vedlegg til Hovedrapport Indre Sentrumsring Fredrikstad
C. Jernbaneteknisk vurdering av Dammyr,
ved siv.ing. Jon Refseth
D. Grunnforhold på Dammyr
1. Geoteknisk datarapport – Multiconsult grunnundersøkelse Dammyr
2. Notat, vurdering av grunnforhold på Dammyr, siv.ing. Jon Refseth
E. COBE Arkitekter: Stasjonsbyen i Fredrikstad – Visjon
Dokumentet er for stort for epost, men kan lastes ned her:
http://tinyurl.com/cobevisjon
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Denne kommunen kan bli ruinert av erstatningskrav
Av BJØRN H. LARSSEN
07. mai 2014, kl. 21:12



Her gikk raset i Lyngen i 2010. Fortsatt strides det i retten om skylden. (Foto: Marius Fiskum)
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ANNONSE

Lyngen kommune er allerede den kommunen i Nord-Norge med høyest lånegjeld per innbygger. Nå kan gjeldsbyrden øke med 50
millioner kroner i form av erstatning etter raset i 2010.
I går startet rettssaken om erstatningsbeløpene etter leirraset i Solhovfjæra høsten 2010.
De to forsikringsselskapene, Sparebanken Skadeforsikring AS og Tryg forsikring, krever til sammen dette beløpet fra Lyngen
kommune og Odd Høyvik Transport AS på vegne av sine klienter, Rolf Tøllefsen Båt (17,426 millioner) Troms fylkeskommune
(13,289 millioner) og Ingunn Irene Vatne Rivertz og hennes mor, Randi Hærem Vatne (vel 19 millioner).
I tillegg kommer forsinkelsesrenter, som i følge advokat Andreas Haugland, bli betydelige.
LES MER: Fullt sprik i rettssaken etter Lyngen-raset

«Filleristet» kommunen
Kommunens forsikringsselskap KLP vil bare dekke deler av dette beløpet dersom kommunen taper.
– For kommunen betyr det i så tilfelle at vi må ytterligere øke vår lånegjeld, sier rådmann Leif Egil Lintho til Nordlys.
I går var det de to advokatene til Tryg og Sparebank 1, Andreas Haugland og Rolv Johansens dag i retten.
Den tidligere ordføreren Hans Karlsen og deler av administrasjonen ble «ﬁlleristet» gjennom dokumentasjon i form av vedtak,
eller mangel på vedtak, som ble gjort i forbindelse med utfyllingen av Solhovfjæra.

Satt av 10 dager
I løpet av den 10 dager lange rettssaken vil ﬂere av dem bli innkalt som vitner.
De to advokatene bygde sine innledninger på å vise til en rekke feil de mente var begått både av tidligere rådmann, teknisk etat og
daværende ordfører Hans Karlsen.
En god del av dokumentasjonen ble også framlagt under rettssaken mot Odd Steinar Høyvik i fjor høst.
Men nå er seks advokater klare til å sloss for sine klienter.
Familien Hærem Riverts Vatne er representert ved Rune Nielsen Stiegel. Også nå er Hjallis Bakke Odd Steinar Høyviks forsvarer.
Henry Harborg fra KLP er kommunens sin advokat.

Uaktsomt
For de to advokatene som var i ilden i går, var det viktig å få fram at kommunen hadde opptrådt uaktsomt i forhold til gjeldende
regler, de hadde ikke gjort grundige undersøkelses av området som var kommunens eiendom der raset gikk, de hadde ikke
informert Høyvik om grunnforholdene underveis i prosessen, mens Høyvik på sin side skal ha foretatt utfyllingen ulovlig.
Disse påstandene vil de dokumentere gjennom skriftlige vedtak og e-poster som de har hentet fram fra kommunens arkiver.
LES MER: Betinget fengsel etter raset i Lyngen
http://www.nordlys.no/nyheter/dennekommunenkanbliruinertaverstatningskrav/s/1797341310
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Nordlys  Denne kommunen kan bli ruinert av erstatningskrav

Ble advart
Blant annet tok ikke ledelse i kommunen hensyn fra 32 personer i området sine innvendinger mot å utbygging i det området der
raset gikk. De tok ikke hensyn til hva et offentlig folkemøte uttalte, og ble på det sterkeste advart av ikke minst Ivar Vatne som
bodde i Rivertzgården.
Nå er det datteren Ingunn Irene Vatne Rivertz som får oppleve konsekvensene av de påståtte «unnlatelsessyndene» fra
kommunens sine.
Mens hun venter på forsikringspengene forfaller gården som hun i løpet av året har boplikt i

Kommunens tur i dag
En av påstandene fra advokatene var at noen i kommunen hadde krysset av på byggeskjemaene at ting var utført etter reglene –
selv om de ikke var det.
I dag er det kommunens og KLPs advokater som skal tilbakevise anklagene om at kommunen var skyldig i at leirmassene raste ut.
Odd Steinar Høyviks advokat Hjallis Bakke får sin dag i retten fredag. Høyvik har etter det Nordlys kjenner til 14 ansatte i sitt
transportﬁrma. Han hadde i 2012 ei inntekt på 500.000, men bilene har han på leasing.
Nord-Troms Tingrett administreres av Morten Berg.
Fullt sprik i rettssaken etter Lyngenraset
Betinget fengsel etter raset i Lyngen
Les mer om: Nyheter
Skriv kommentar

Flere saker

Sea King skulle rykke ut til ulykke - landet på feil sted
http://www.nordlys.no/nyheter/dennekommunenkanbliruinertaverstatningskrav/s/1797341310
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Større ansvar enn tidligere hviler på kommunene

Jordskred kan forhindres, men det krever sterkere innsats enn tidligere fra kommunenes side.

Publisert 05.05.2014  Kl. 09:19

I løpet av de siste seks månedene har det gått en rekke jordskred i Østfold, som ved siden av Akershus og
Trøndelag et fylke av store leireforekomster og en historie med flere skred. Endringer i klima kan gjøre
Østfold mer utsatt for jordskred, og kommunene skal for fremtiden ta et større ansvar for risikoen.
Evakuering og utbedring
De siste seks månedene har det gått jordskred i Halden, Hobøl og på Rakkestad.
Ved to av disse måtte beboere evakueres og områder sikres med betydelige tiltak. Et annet rammet en
viktig veiforbindelse.
 Jordskred er alvorlige hendelser, som myndigheter, utbyggere, entreprenører og grunneiere bør gjøre
mest mulig for å unngå. I Østfold har vi nå opplevd flere skred på kort tid. Ved siden av endret klima har
http://www.vanytt.no/artikkel/7611/stoerreansvarenntidligerehvilerpaakommunene.html
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menneskelig aktivitet utfordret naturens tålegrense, sier sjef for beredskap ved Fylkesmannen i Østfold,
direktør Espen Pålsrud, som skal holde et foredrag om kommunenes nye ansvar ved et seminar om
geotekniske emner ved Inspiria Science Senter i Sarpsborg den 13. mai. Det er rådgivningsselskapet Pöyry
som har invitert Pålsrud til et heldags seminar om moderne geoteknikk.

 Kommunenes økte ansvar for samfunnssikkerheten stiller nye krav til kommunenes arbeid og årvåkenhet.
Vi ser at flere kommuner har tatt dette på alvor, men det tar tid å opparbeide bevissthet om ansvaret, sjef for
beredskap ved Fylkesmannen i Østfold, direktør Espen Pålsrud. Foto Lars Hovland/Fylkesmannen
Større ansvar på kommunen
Plan og bygningsloven pålegger kommunen å påse at det utføres risiko og sårbarhetsanalyser ved
utarbeidelse av planer for utbygging. Loven krever at planer skal fremme samfunnssikkerhet ved å
forebygge risiko for tap av liv og skader.
Når nye områder bygges ut må kommunen derfor sørge for at det gjøres geologiske undersøkelser for å
sikre at man er ”på trygg grunn”. Samtidig må kommunen sørge for å ha beredskap for slike hendelser.
 Kommunenes økte ansvar for samfunnssikkerheten stiller nye krav til kommunenes arbeid og årvåkenhet.
Vi ser at flere kommuner har tatt dette på alvor, men det tar tid å opparbeide bevissthet om ansvaret, sier
Pålsrud.
Østfold disponert
Østfold er historisk sett et fylke med usikker grunn, med endringer i klima forventes større fare for jordskred
og kanskje leirras. Ofte er flere faktorer involvert når jordskred eller leirras skjer. Et viktig forhold er milde
vintre uten tele, som gjør at mer vann trenger ned i grunnen.
 I Østfold har vi tre store vassdrag og mye leire i grunnen. Denne kombinasjonen gjør at vi historisk sett har
vært hjemsøkt av skred. Når vi gradvis bygger på mer følsom grunn og kanskje endrer på terrenget kan
naturen tape balansen, og store jordmasser kommer i bevegelse, forteller Pålsrud.
Det er Fylkesmannen som driver veiledning og fører tilsyn med kommunenes arbeid med
samfunnssikkerhet
Fakta:
Plan og bygningsloven forsterker kommunens rolle som planmyndighet ved utbygging av områder.
http://www.vanytt.no/artikkel/7611/stoerreansvarenntidligerehvilerpaakommunene.html
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Kommunen må om nødvendig stille krav til geologiske undersøkelser og sikkerhetsvurderinger fra utbygger.
Sivilbeskyttelsesloven har bestemmelser om kommunens beredskapsplikt, dette betyr at hver enkelt
kommune må ha en beredskapsplan for bl.a. naturhendelser som truer innbyggere og samfunn.
Kommunene må kunne agerer adekvat ved flomvarsler, ekstremvær, leirras etc. Dette gjelder både
forebyggende tiltak og ivaretakelse av innbyggere som rammes av en hendelse.
VANytt.no ønsker en bred debatt om våre artikler og videoer, men har regler for dette:
Hold deg til emnet, skriv i vanlig og sivilisert form. Vis god folkeskikk  unngå banning, SKRIKING, hets og
reklame. Banning er ikke tillatt. Du kan ikke skrive kommentarer om etnisk gruppe, kjønn, seksuell legning,
politiske tilhørighet, yrke eller religion om det mangler relevans. Personangrep eller ærekrenkende innlegg
er ikke tillatt. VANytt.no har ikke publiseringsplikt og kan i praksis slette enhver kommentar eller stenge for
debatt.
Vi gjør oppmerksom på at Disqussystemet lagrer IPadressen som benyttes ved skriving av kommentarer.
Se retningslinjene i sin helhet her
På forsiden nå

http://www.vanytt.no/artikkel/7611/stoerreansvarenntidligerehvilerpaakommunene.html
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Mobile butikktyver i retten
SUNNDAL: Tre georgiske asylsøkere, som i to måneder i sommer raidet butikker i Sør-Norge
og stjal varer for flere hundre
tusen kroner, ble i august arrestert i Molde, etter tips fra Sunndal. I går møtte de tre ble de tre

i 30-årene - to menn og en kvinne - i Sør-Trøndelag tingrett.
Det var ved Elkjøp-butikken
på Håsøran en fattet mistanke
til de tre, som snoket rundt butikken. En tok derfor kontakt
med Elkjøp på Oppdal, som

også kjente igjen trioen. Der
hadde de tre stjålet to pcer.
Dermed kunne en advare Elkjøp i Molde på forhånd om at de
tre var på vei.
Georgierne hadde spesialisert seg på bærbare pcer, nett-

brett, mobiler og kosmetikk.
Ved hjelp av overvåkingskameraer har det vært mulig å følge
reisen. I løpet av to måneder
besøkte de 14 byer fra Kristiansand i sør til Fana i vest og Levanger i nord.

Tjuvgods ble ikke funnet. En
vanlig metode til de utenlandske vinningskriminelle er å
sende tjuvgodset til hjemlandet i posten. Dermed er det
umulig å få tilbake varene som
er stjålet.

Kommunen har
fått gigantregning
Vegvesenet vil ha erstattet Levika-kostnadene
Statens Vegvesen har
presentert kostnadene
etter leirraset i Levika
27. mai og Sunndal
kommune har fått en
regning på drøye 2,2
millioner kroner.

allerede en dialog med vårt forsikringsselskap NOR Forsikringsmekling AS. Statens Vegvesen
sitt krav er oversendt forsikringsselskapet, sier teknisk sjef
i Sunndal kommune, Eilif Lervik.
Lervik mener at leirraset vil
bli definert som et ansvarsforhold og at det derved dekkes av
kommunens ansvarsforsikring.
OLE RAGNAR EKREN
Aksepterer NOR ForsikringsmeSUNNDAL: – Vi ber om at beløp- gling AS det, vil kommunen
et blir overført Møre og Roms- bare sitte igjen med en egendal fylkeskommune, skriver sjef- andel på 50.000 kroner.
ingeniør Ivar Hol, når han nå
Regress
har sendt Sunndal kommune en
oversikt over kostnadene Sta- – Men jeg tror likevel at dette
tens Vegvesen ble påført etter blir et langt lerret å bleike. For
leirraset i Levika 27. mai.
selv om Nor Forsikringsmegling
AS godkjenner at dette dekkes
Underpostene
av kommunens ansvarsforsikSluttsummen er på 2.217.159 ring, vil nok forsikringsselskapkroner, og underpostene i dette et på sin side gå grundig til
regnskapet er som følger:
verks i forhold til de kostnadKonsulenttjenester, grunnbo- ene Statens Vegvesen opererer
ring etc. (NorConsult) er ført med og om det eventuelt kan
opp med 600.257 kroner, sper- kreves regress hos andre som
ring av området, sikring, inspek- kan ha et ansvar for at raset ble
sjon og vakt: 31.506 kroner, Sik- utløst, og da kanskje spesielt
ring av rasområdet, materialer, hos Aspla Viak som har prosjekrydding, åpning av ett felt: tert utbyggingen av feltet.
584.738 kroner, KalkstabiliserI tillegg til de drøye 2.2 milliing, utgraving, skilt, lysregule- onene som Statens Vegvesen
ring: 669.657 kroner, opplasting har brukt på å sikre og utbedre
og bortkjøring av masser, re- vegen, er det også ventet at entetablering av stikkrenner og reprenør Magne Nærum vil pregrøft, samt asfaltering av ca. sentere en ekstraregning for
100 meter veg: 331.000 kroner.
det merarbeidet firmaet ble på– Sunndal kommune kan vel ført i forbindelse med opparikke løpe fra ansvaret for det beidelsen av feltet.
som skjedde i Levika og vi har

Høstkupp!
Inntil

–30%
Screen

Garasjeporter

INTERIØRGARDINER
MARKISER

GARASJEPORTER

Alt innen solskjerming, garasjeporter og spa
Fasadeprodukter AS er største norskeide leverandør av både
solskjerming, garasjeporter og spa.
Vi kommer gratis hjem til deg med
gode råd og løsningsforslag.
Steinar Vebenstad
Tlf: 924 17 607

Ring GRATIS: 800 80 488

SOLSKJERMING – GARASJEPORTER

www.fasadeprodukter.no

Fasadeprodukter of Norway

FLERE MILLIONER: Kvikkleireraset i Ålvundfjord kostet Statens Vegvesen drøye 2,2
millioner kroner. Den regninga har vegvesenet videresendt til Sunndal kommune. (Arkiv)
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SAMFUNN

Siktet for ran av 16 prostituerte

Uteserveringsslutt

FENGSLET: Fire unge

Siden 2013 har spisesteder
på Karl Johans gate ved
Spikersuppa fått lov til å
bruke deler av gaten til
servering, men i en ny veileder for uteserveringer er
det foreslått å fjerne gateserveringen,
skriver
Aftenposten. I veilederen,
som er på høring, foreslås
det at uteserveringen skal
begrenses til kun å være

menn er varetektsfengslet, siktet for å ha ranet
prostituerte. Til sammen
etterforsker politiet åtte
ran av totalt 16 kvinner,
skriver Dagbladet. – De
er siktet for ran ved bruk
av grov vold og pistol. En
av de siktede skal i forbindelse med ranet også
ha voldtatt en av de for-

nærmede, sier Sonika
Sharma, politiadvokat
ved ransgruppa i Oslopolitiet, til avisen. Kvinnene hadde tilhold i leiligheter i Oslo sentrum.
Ranet hvor den ene
kvinnen ble voldtatt, skal
ha skjedd i januar. To er
pågrepet i saken, og de er
varetektsfengslet grunnet
bevisforspillelsesfare.

Advokat Simen Skjønsberg, som representerer
20-åringen som er siktet
for både ran og voldtekt,
ønsker ikke å kommentere
saken overfor Dagbladet.
Advokat Kristin Sigmond
representerer en annen av
de siktede i komplekset.
Hun opplyser at klienten
ikke erkjenner straffskyld.

på fortau. - Forslaget til
den nye veilederen er et
tilbakeskritt for byrådets
mål om færre biler og mer
folkeliv i sentrum, sier Jon
Anders Henriksen, næringspolitisk direktør i
Oslo
Handelsstandsforening
(OHF),
til
Aftenposten. Også Øystein Aurlien, senterleder
for Paleet, er kritisk.

PENGESLUK: Vanskelige grunnforhold har gjort Deichmanske hovedbibliotek langt dyrere enn planlagt, allerede før byggingen har kommet i gang. NGU frykter flere slike
saker i årene som kommer, hvis det ikke blir fortgang i den systematiske kartleggingen av undergrunnen.
FOTO: MIMSY MØLLER

Ukjent undergrunn
• NGU: Koster samfunnet milliarder av kroner
BYUTVIKLING: – Samfunnet kan
spare milliarder med full oversikt over
hva som ligger under bakken i byene.
■ TOR SANDBERG
Det sier Hans de Beer ved
Norges geologiske undersøkelse
(NGU).
– Ser du på et geologisk kart
over en by i dag, er mesteparten
grått. Det er en betegnelse for
fyllmasser. Det finnes ikke systematiske oversikter over hva
undergrunnen består av. Derfor
dukker det plutselig opp fordyrende kostnader på byggeprosjekter, for eksempel i form av
kvikkleire eller større innsig av
grunnvann enn ventet. Dette
skjer hele tiden. Byggingen av
Deichmanske er bare ett

eksempel på dette, påpeker de
Beer.
Lekkasjene i byggegropa til
Oslos nye hovedbibiliotek i
Bjørvika, har bidratt til at
bygget kan bli en halv milliard
kroner dyrere enn først antatt.

– Blir viktigere
I dag og i morgen er nettopp
urban geologi tema under den
årvisse «NGU-dagen» i Trondheim. Hans de Beer, som er
teamleder for grunnvann og
urban geologi i NGU, er blant
dem som skal holde innlegg,
sammen med ekspertise fra
blant annet England, Skottland

og Nederland.
Ambisjoner om omfattende
boligbygging både i Oslo og
andre norske byer, gjør det viktigere enn noen gang å finne ut
hva som befinner seg under
gatene, mener NGU. Nye kollektivprosjekter, slik som planene om en ny T-bane-tunnel
under Oslo sentrum, aktualiserer dette ytterligere, understreker de Beer. Han minner i
den anledning om den meget
problematiske byggingen av
Romeriksporten, et prosjekt
som en stund så ut til å sluke
hele Lutvann.
– Også med tanke på klimatilpasninger blir undergrunnen
stadig viktigere. Med økende
nedbørsmengder må undergrunnen klare å ta imot mer
vann. Men i områder med mye
leire, er det vanskelig å få

vannet ned i bakken. Disse
områdene må vi få kjennskap
til, slik at vi kan få tatt de nødvendige grep, påpeker de Beer.

giske undersøkelser i Norge i
denne databasen, og gjøre
denne informasjonen offentlig
tilgjengelig, slik at myndigheter
og konsulenter får tilgang til
Samler i NADAG
den, opplyser de Beer.
Et arbeid med å
– Slik informasystematisere
sjonen er kjempei n for m a sjon e n
viktig ved planom hva underlegging av ulike
grunnen består
typer
utbygav, ble iverksatt i
ginger. I dag er
2013, i og med
det en utfordring
etableringen av
at veldig mye
NADAG,
Den
kunnskap
om
nasjonale datau nderg ru n nen
basen for grunnblir liggende hos
u ndersøkelser.
Hans de Beer, NGU konsulenter og
Databasen er et
byggherrer, men
samarbeidsprosjekt mellom det som gjelder en tomt, gjelder
NGU, Statens vegvesen, Norges gjerne tomta ved siden av også,
vassdrags- og energidirektorat når det skal bygges, påpeker de
og Jernbaneverket.
Beer.
– Målet er å samle alle geolotor.sandberg@dagsavisen.no

På et geologisk kart over
en by i dag, er
mesteparten
grått.

Vurderer nesten-domstol
Astrid Dalehaug Norheim
astridnor@vl.no

55 31 68 15

Statssekretær Pål
Lønseth (Ap) vil
ta flere skritt i
retning av en ny
domstol for asylsaker.
Asylsøker og advokat bør få
fullt innsyn i saken og mulighet til å imøtegå alle påstander
og faktainformasjon som legges
til grunn i deres sak. Det mener
statssekretær Lønseth i Justisdepartementet, som har ansvar
for asylsaker.
I dag har ikke asylsøker og advokat fullt innsyn i alle opplysninger.
– Vi ser nærmere på forslaget
fra Mæland-utvalget om flyktningenemnd. Den vil ha klare
likhetstrekk med en domstol
hvor det er mulighet til kontradiksjon, fullt innsyn i dokumentene og mulighet til personlig
oppmøte, sier Lønseth.
Han avviser at det er aktuelt å
legge alle klager på avgjørelser i
utlendingssaker til en domstol.

Statssekretær Pål Lønseth ønsker at asyksøker og advokat
får full innsikt i alle opplysninger om saken. Foto: Arbeiderpartiet
– Det blir for vidt, sier Lønseth.

Arbeides nå. Den regjeringsnedsatte utvalget under ledelse av nåværende politidirektør
Øystein Mæland la i desember
2010 frem et forslag til reform
av Utlendingsnemnda (UNE).
De foreslo at UNE blir til
Klageinstansen for utlendingssaker med to klart atskilte avdelinger: Flyktningnemnda og Utlendingsklage. I Flyktningnemnda skal et vesentlig større antall asylsaker behandles i nemnd
med klager til stede. Klager skal
alltid ha rett til å møte når kla-

gers egen historie ikke legges
til grunn. I hver nemnd skal det
fortsatt være to lekmedlemmer i
tillegg til en ansatt nemndleder,
foreslo utvalget.
Nå ligger saken hos Justisdepartementet etter at den har
vært til høring. Lønseth vil ikke
antyde når departementet vil
konkludere.
– Det er mye jobb og en del
vanskelige vurderinger, sier han.

dre organisasjoner som jobber med innvandringssaker og
menneskerettigheter.
– Bekymrer det deg at organisasjonene som oppnevner lekmedlemmer til UNE mener at rettssikkerheten ikke er god nok, Lønseth?
– Vi registrerer synspunktet
og tar det med oss. Vi opplever likevel at Norge har en solid
utlendingsforvaltning, noe som
også FNs Høykommissær for

Klagebrev. Rettssikkerheten i
UNE er ikke god nok, mener
organisasjonene som selv har
medlemmer som sitter der.
I et åpent brev til justisminister Grete Faremo ber en rekke
organisasjoner om at hun må
vurdere å gjøre dyptgripende
endringer for asylsøkere som
klager på avslag på asylsøknaden.
– Hvordan begrunner dere at
rettssikkerheten ikke er god nok?
– Fra førstehåndserfaringer med asylsøkere og tilbakemeldinger fra lekmedlemmer i
utlendingsnemnda, samt en uavhengig evaluering av UNE, sier
rådgiver Sven Thore Kloster i
Mellomkirkelig råd.
Bak brevet står en rekke av
organisasjonene som i dag
oppnevner leke medlemmer til
Utlendingsnemnda, samt an-

Kravliste til Faremo
Uansett hvilken klageordning
som vil bli den endelige, ber
organisasjonene justisminister
Grete Faremo om å forbedre en
rekke forhold:
■ Vurdere reelt å opprette en
asyldomstol.
■ Vurdere en topartsprosess
hvor klager og advokat har fullt
innsyn i alle dokumenter og mulighet til å imøtegå alle opplysninger (kontradiksjon).
■ Flere saker skal avgjøres i
nemndmøte. I fjor ble kun 642
av 18.353 saker i UNE behandlet i nemndmøte.
■ Krav om at UNE må begrunne hvilken avgjørelsesform de
har valgt, enten det er nemndleder alene eller full nemnd.

flyktninger konkluderer med.
Organisasjonene ber Faremo om å vurdere å opprette en
domstol som skal behandle klager på avslag på asyl. Gode erfaringer fra den svenske Migrationsdomstolen gjør at organisasjonene ber Justisdepartementet
se til vårt naboland.
– I Sverige ser vi at en domstol senker konfliktnivået, sier
Kloster.

■ Styrke asylsøker og advokats
rett til innsyn i egen sak. I dag
er denne begrenset.
■ Leke nemndmedlemmer må
få bedre tid til å forberede seg. I
dag får de dokumentene i hende
først når de ankommer UNE for
å behandle saken.
■ Det må være mer likebehandling av saker. I dag er det inkonsekvent og forskjellig behandling med feil beslutninger.
■ Brevet er sendt fra Redd Barna, Kristent Interkulturelt Arbeid, Mellomkirkelig råd for
Den norske kirke, Norsk Folkehjelp, Noas, Antirasistisk Senter, Flyktningehjelpen, Innvandrerenes Landsorganisasjon og
Juss-Buss.

60.000 bor i kvikkleireområder i Norge
Rundt 60.000 mennesker bor i
kvikkleireområder i Norge, ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).
De mest utsatte områdene ligger i Trøndelag og på det sentrale Østlandet. Ifølge NVE bor
det cirka 60.000 mennesker i de
1.800 kvikkleiresonene som er
kartlagt til nå.

Strengt regulert. Nybygging
og andre større inngrep i disse
sonene er i dag underlagt sterk
regulering, opplyser seksjonssjef Steinar Schanche i NVE til
Nationen.
– Utbygger må dokumentere
at forekomster av kvikkleire er
kartlagt og gjøre rede for stabiliserende tiltak, sier han.
Den aktuelle kommunen godkjenner deretter utbyggerens
planer. Ifølge Schanche blir da
begge parter ansvarlige for at arbeidet blir gjort på en tilfredsstillende måte.
– Det er ikke påvist direkte
sammenheng mellom økt vannføring og kvikkleireskred, sier
Schanche.
Farlige inngrep. Derimot er det

ofte menneskelig aktivitet som
utløser kvikkleireskred. Schanche maner til økt aktsomhet.
Han håper at den pågående
side

Raset på Byneset i Trondheim skyldtes trolig nedbøren, men ofte utløses slike ras av ukyndige inngrep i landskapet.
kartleggingen i regi av Norges
geologiske undersøkelse (NGU)
kan bidra til det. Det stilles ingen krav ved mindre inngrep,
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men i samarbeid med Norges
geotekniske institutt (NGI) har
NVE utarbeidet en veiledning
for små tiltak i kvikkleiresoner.

– Selv små tiltak som medfører
graving eller utfylling av masser
kan komme til å utløse skred,
dersom det ikke stabiliseres på

Foto: Ned Alley/Reuters/

riktig måte, sier Schanche. Men
dersom det gjøres på rett måte,
øker ikke faren for skred, legger
han til.
©NTB
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Disse står ansvarlig ved flom og rasskader
Hvem har etter loven ansvar når flom og ras rammer huseiere? Og hvem kan komme til å måtte dekke
utgiftene, som forsikringsselskapene i første omgang tar seg av?
Nettopp dette har advokat Marius S. Langnes i firmaet Grette studert. Her er hans konklusjoner  ut fra
dagens lovgivning:
Kommunens ansvar I:
Etter Plan og bygningsloven har kommunene ansvaret for å kartlegge og ta hensyn til eventuelle farer,
ved arealplanlegging og vurdering av byggetillatelser.
Byggeaktivitet forutsetter tilstrekkelig sikkerhet mot synking, vannsig, flom og ras.
Byggetillatelse skal ikke gis hvor det er markert risiko  ikke bare på grunn av områdets egen beliggenhet,
men også ved risiko for naturskader utenfra.
Etter Naturskadeloven har kommunen også ansvar for sikring av fareutsatt bebyggelse, jfr. § 20.
Dersom kommunen er byggherre – for eksempel av kommunal infrastruktur eller kommunale boliger  er
ansvaret omfattende.
For det første vil kommunen kunne holdes erstatningsansvarlig, dersom det for eksempel ikke er foretatt
forsvarlige grunnundersøkelser.
Praksis har vist at:
Rettspraksis viser at kommunen klart kan holdes ansvarlig der området i utgangspunktet har et visst
farepotensial – særlig ettersom kommunen både vil være utbygger og samtidig ha en kontrollfunksjon
gjennom de kommunale bygningsmyndigheter, jf. plan og bygningsloven.
Kommunens ansvar II:
Kommunens ansvar med aktsomhetsplikt skjerpes ytterligere i takt med utviklingen, som økt
tilgjengelighet på data.
Praksis har vist at:
I en lagmannsrettssak fra 2005 fremmet forsikringsselskapene krav mot Tromsø kommune etter at fem
hytter ble tatt av snøras. I følge forsikringsselskapene var det uaktsomt av kommunen å gi samtykke til
fradeling og utbygging på grunn av at området var rasutsatt. I de tilfellene hvor byggesøknadene ble
godkjent i 1983 foretok kommunen ingen nærmere undersøkelser av potensiell skredfare. Retten holdt
det for sannsynlig at kommunen kunne fått tilgang til skredfarevurderinger, dersom de hadde gjort
henvendelser til Norges Geotekniske Institutt (NGI). Til tross for dette, konkluderte retten med at det ikke
forelå uaktsomhet fordi det på den tiden ikke var vanlig med rasvurderinger  med mindre det hadde gått
ras tidligere.
For én av hyttene – hvor byggetillatelse forelå i 1992  fikk imidlertid forsikringsselskapet medhold,
ettersom det i 1992 forelå tilgjengelig faresonekart, samt at detaljkartlegging ville medført byggeforbud.
Det ble derfor konstatert uaktsomhet ved kommunens saksbehandling av denne eiendommen.
Kommunens ansvar III:
Forurensningsloven § 24a ilegger den som eier avløpsnett – som regel kommunene – objektivt ansvar
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Dissestaransvarligvedflomograsskader6961981.html
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for skade der nettets kapasitet ikke strekker til eller fordi vedlikeholdet har vært utilstrekkelig.
Praksis har vist at:
Rettspraksis viser imidlertid at denne bestemmelsen i realiteten ikke har full gjennomslagskraft. En dom
som gir forsikringsselskapene hodebry kom i 2007. Vannskader på en bygning i Stavanger hadde sin
årsak i manglende kapasitet i avløpsnettet. Kommunen hadde i avtaleverket for tilknytning til avløpsnettet
fraskrevet seg ansvaret for oversvømmelser på grunn av uvær.
Forsikringsselskapet og huseier krevde skadene dekket av kommunen, men tapte i Høyesterett – som
konkluderte med at forurensningsloven § 24 a var fravikelig ved avtale. I følge Dagens Næringsliv
reviderer stadig flere kommuner vann og avløpsreglementet på bakgrunn av dommen, for å unngå
ansvar ved oversvømmelse. Dommen viser at partene kan avtale at oppfyllelsesplikter og et eventuelt
erstatningsansvar suspenderes ved ekstraordinære forhold, såkalt force majeure.
Byggherrens ansvar:
Kommunen har gjennom arealplanleggingen en plikt til å ta hensyn til eventuelle farer og særlig utsatte
områder. Hvis disse hensyn ikke er ivaretatt, kan det medføre erstatningsansvar. I motsatt fall vil
byggherren måtte bære risikoen. Byggherre kan være privat husbygger og/eller firma som utfører
bygging.

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Dissestaransvarligvedflomograsskader6961981.html
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Oppgavestilling.
Det skal vurderes om det ut fra en jernbanemessig/byutviklingsmessig vinkling kan anbefales å se nærmere på
en føring av nytt dobbeltspor for intercity i dagens korridor og med ny stasjon på Damyr. Særlig er det et ønske
å få klarlagt kjøretidsmessige konsekvenser for togene, og stasjonenes lokalisering i forhold til sentrum.
Initiativtagere er lokale aktører. Innspill og prosess koordineres av Peter Butenschøn, Arkitekt MNAL.

Figur 1: De to betraktede føringene gjennom Fredrikstad (Kilde: [3] + egen redigering).

Planstatus.
Til grunn for dagens foreslåtte korridor fra Seut til Lisleby ligger bruk av dagens korridor, med unntak av
svingen nedenom dagens stasjon. I stedet legges det inn en ca. 90-graders kurve som tillater innpå 130 km/h,
jfr. figur 1. Stasjonen flyttes til Grønli.
Planen stammer fra tidlig 90-tall, og er utarbeidet av Jernbaneverket i samråd med Fredrikstad kommune.
Undertegnede var i sin tid med på utarbeidelsen av denne planen.
Generelt så er Fredrikstad en vanskelig nøtt sett i høyhastighetssammenheng. Samlet vinkelendring er innpå
180 grader fra Seut til Lisleby – se figuren. Man vil gjerne holde høye hastigheter. Samtidig vil man nå de
reisende – og de skal for det meste til og fra bysentra. Altså må noen av stasjonene befinne seg der. Fredrikstad
er den største byen i Østfold, og er dermed selvskreven.
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Nye forhold.
I mellomtiden har mye skjedd. Det er nå politisk vilje til utbygging av intercitystrekningene. Vi har fått regler for
utbygging av intercitystrekninger, herunder regler for hastighetsnivåer mellom byene og for stasjonsutforming
inne i byene. «Norsk» høyhastighet (200 km/h) er forsvunnet som fenomen.
Mulighetsstudien som omhandler utbyggingskonsepter for intercitystrekningen Østfoldbanen ([3]), angir to
hovedkonsepter som skal undersøkes – (1) mest mulig sentral stasjonslokalisering i forhold til
sentrumsfunksjoner og (2) gjennomgående dimensjonerende hastighet på 250 km/h eller høyere.
I tillegg er det forslag om standard stasjonsutforming (samme, punkt 3.3) – firespors stasjoner med
utenforliggende plattformer til to spor. Og det er utarbeidet et teknisk regelverk som ikke fantes når planene i
sin tid ble utformet.
I utlandet er det bygd flere tusen km med intercitystrekninger og høyhastighetsstrekninger i mellomtiden.
Dette har ført til utarbeidelse av mer detaljerte regelverk for hvordan forskjellige typer IC-baner skal bygges.
Det er utarbeidet mønster-løsninger for stasjonsplassering, stasjonsrekkefølge og for stasjonsutforming,
avhengig av hvilken type trafikk man forventer, hvilke hastigheter og hvilken trafikktetthet man forventer.
Noen av disse er tatt inn i kildemateriellet.

Teknisk beskrivelse av løsning med stasjon på Grønli.
Til tross for et omfattende tiltak med ny stasjon i «2. etasje» og innkortet trase delvis i tunnel mot Lisleby, er
dette en løsning etter «konsept 1» ([3]), i det vesentlige tilpasset dagens korridor. Og dette gjelder ca. fra Seut
til og med Lisleby.
Ved Seut er det i dag en 400-kurve som tillater ca. 95 km/h (ca. fra km 91.5). En økning krever en
sporomlegging, og vi er fort inne i bebyggelsen – se figur 2.

F IGUR 2: SEUT
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Ved Lisleby har vi en S-kurve som i dag tillater ca. 70 km/h, ca. til km 98.1. Dette kan nok økes til innpå 100
km/h med litt sporomlegginger. En vesentlig økning av hastigheten krever også her at man går inn i
bebyggelsen.

F IGUR 3: LISLEBY

Imellom har vi stasjonen (Grønli) ca. på km 92-93 hvor alle tog unntatt godstogene skal stoppe – se figur 1.
Over ca. 6.5 km har vi dermed sterkt reduserte hastigheter i forhold til de 250 km/h eller mer som man gjerne
skulle ha sett. På den andre siden er Fredrikstad den største byen på denne siden av Oslo-fjorden. Uansett hva
man velger av stasjonsplasseringsløsning inne i byen så er det derfor Seut og Lisleby som setter
hastighetskriteriene for Fredrikstad byområde.
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Beskrivelse av alternativ løsning ved bruk av dagens korridor hele veien fra Seut til
Lisleby og flytting av stasjonen til Damyr.
Denne løsningen vil ha de samme rammebetingelser som «Grønli», men følger i tillegg den opprinnelige kurven
nedenom dagens stasjon. At man i sin tid ikke ønsket å beholde dagens stasjon skyldtes bl.a. at denne ligger i
en skarp kurve, hvilket er noe man av sikkerhetsgrunner ønsker å unngå.

F IGUR 4: K URVEN NEDENOM DAGENS STASJON , MED DAMYR OG SENTRUM
Flytting av stasjonen til Damyr fjerner dette problemet. Jfr. figur 4, som viser begge områder. Figur 5 viser
Damyr. Det gir en klassisk stasjonsløsning med veg og bane i parallellt leie. Ved siden av vegen er det plass til
50-60 meter for en 4-spors stasjon. Innenfor denne bredden er det plass til en løsning med både
utenforliggende plattformer eller med mellomliggende plattformer (som Nationaltheatret). Denne siste gir fire
spor til plattform og er noe man bør vurdere ved disse hastighetene.
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F IGUR 5: DAMYR MED DAGENS SPOR OG RV 110/ST . OLAVS GT .
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Sammenlignende beskrivelse av løsning med stasjon på Grønli og stasjon på Damyr.
Dette avsnittet tar ikke mål av seg til å foreta en full utredning som beskrevet f.eks. i Jernbaneverkets JD 205
eller Vegvesenets håndbok 140. Her er det kun gjort noen korte overslag som skal avklare om det er grunnlag
for å gå videre med vurdering av en IC-løsning også i dagens korridor.

Strekningslengder.
Dagens stasjon ligger på km 94.280 (avstand 94.280 km fra Oslo). For disse beregningene er det satt
betraktningsgrenser utenfor de områdene som påvirkes av valg av alternativer. Grense mot nord er satt på km
91.907. Mot syd på km 95.893. Grense mot syd for alt. «Grønli» er på km 94.810.
Dette gir en samlet lengde for «Grønli» på 2.903 km. Samlet lengde for «Damyr» blir 3.986 km. Differensen blir
på ca 1.083 km.

Kjøretidsforskjeller
Som felles rammebetingelser må vi se på mulig hastigheter på Seut og på Lisleby – henholdsvis ca km 91.5 og
km 98. På begge disse stedene er det også forutsatt benyttes dagens korridor. Seut har i dag en R400-kurve
(radius 400 meter). Denne er utnyttet nær maksimalt i dag, med tillatt hastighet på 95 km/h. Forbi Lisleby har
vi en S-kurve som består av i alt fire radier, ned til R454 meter. Tillatt hastighet er i dag 70 km/h i dette
området. Geometrien bør med justeringer kunne tillate rundt 100 km/h. Forskjellen skyldes sannsynligvis
sporveksler, plattformer mm. gjennom Lisleby stasjon.
I begge ender av Fredrikstad har vi med andre ord rammer som begrenser hastigheten før og etter byområdet
til ca. 100 km/h.
Betrakter vi godstogene først, så vil disse alle kjøre gjennom uten stopp. Antatt hastighet for disse er 80 km/h
(JD 530, kap. 5). Gjennomkjør med godstog for alt. «Grønli» blir på ca. 2.2 minutter. I alt. «Damyr» må de
gjennom en ca 1 km lang kurve som tillater 75 km/h. De får dessuten en bremse- og akslerasjonsstrekning før
og etter denne fra og til 80 km/h. Og de kan ikke begynne å akselerere igjen før hele toget er gjennom kurven.
Lengden på toget settes til 600 meter. Øvrige kurver tillater over 80 km/h. Et overslag gir en kjøretid på ca. 3.2
minutter.
Tidsdifferensen for godstogene blir dermed ca ett minutt. Med ett godstog pr time pr retning ([3], punkt 3.4),
så gir dette en økt kjøretid på ca. 48 minutter eller 0.8 timer i døgnet for godstogene.
For persontog så gjelder at alle tog skal stoppe ([3], punkt 3.4). Dette forenkler linjeføringen inn mot stasjonen,
idet hastigheten for stoppende tog vil avta mot denne. Godstogene skal i tillegg som nevnt kunne kjøre
gjennom i 80 km/h. Teknisk regelverk inneholdt tidligere ingen bestemmelser om hensyntagen til en slik
hastighetsreduksjon. Dette er nå kommet på plass, og er en ny faktor å ta hensyn til.
For beregning av kjøretidene for persontog så antas akserasjon/retardasjon på 1 m/s2 ([13] – her mangler vi
norske bestemmelser for fremtidig antatt akselerasjon). På grunn av hastighetsbegrensningene på Seut og
Lisleby antas dessuten ca. 100 km/h på de øvrige deler av avsnittene, om kurvaturen tillater dette. For
«Grønli» er det ingen begrensninger. For «Damyr» er det en ca 1000 meter lang kurve som tillater 75 km/h.
Oppholdstid på stasjonene er holdt utenfor, da dette vil være likt uavhengig av stasjonsplassering.
Under hensyntagen til disse rammene, så gir dette et tidsforbruk for «Grønli» på ca. 2.2 minutter og for
«Damyr» et tidsforbruk på ca 3 minutter. Tidsdifferensen pr. persontog blir ca 0.8 minutter. [3], punkt 3.4
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angir fem persontog pr time og retning. Det antas drift av disse i inntil 20 timer i døgnet. Dette gir oss inntil 200
persontog i døgnet og en samlet tidsdifferens på ca 160 minutter eller 2.7 tog-timer i døgnet.

Byggekostnader
«Grønli» innebærer ombygning/komplett nybygning fra St. Hansfjellet til ca km 95.730 (94.650 nytt alt.). Eller
ny strekning over ca 2.3 km. Dette innebærer ny stasjon i «annen» etasje/nivå «+1», tunnel gjennom
speiderfjellet og deretter føring i dagen i bebyggelse gjennom Lahellemoen. Utenfor dette blir det to nye spor i
dagens korridor.
«Damyr» innebærer i utgangspunktet bygging av to nye spor i dagens korridor, jfr. anbefaling nedenfor.
Gjennom stasjonsområdet på Damyr synes sporene å ligge tilnærmet «i terreng». Her er det også interesse fra
3. part for utvikling av de stasjonsnære områdene, jfr. [2]. Det er skissert en 5-plans stasjonsløsning. Dette er i
tråd med flere tilsvarende prosjekter, hvor man tilstreber intensiv utnyttelse av stasjonsnære områder samtidig
som tilgjengeligheten ivaretas eller bedres.
Erfaringene fra tidligere bygging av dobbeltspor på Østfoldbanen er at kostandene for bygging av nye spor
inntil trafikkert spor er svært avhengige av i hvilken avstand man velger å bygge det nye sporet. Parsellen
Dilling-Råde ble i sin tid planlagt med sporavstand 7-8 meter – og til en kostnad på ca 250-300 millioner. Det
ble deretter bestemt å bygge med avstand 4.5 meter, noe som økte kostnadene til 550-600 millioner.
Det anbefales derfor følgende utbyggingsprinsipp - bygging av nytt spor inntil det gamle ikke nærmere enn ca
7.8 meter (jfr. DB-regelverk), flytting av trafikken over på dette nye sporet, riving av det gamle sporet, bygge
nytt spor i leie for det gamle, ev. til slutt å bakse det ene sporet nærmere det andre, slik at man får ønskelig
avstand (4.7 meter).
I enkelte områder må dette fravikes (stasjonsområdene, nytt dobbeltspor gjennom den gamle stasjonen).
Det er vanskelig å gi noen konkrete tall for byggekostnadene, utover at «Grønli» har en del tunge
kostnadselementer som ikke «Damyr» har. En mulig utvikling av stasjonsløsning «Grønli» etter de samme
prinsipper som «Damyr» synes ikke å foreligge enda.

Byggetid / planprosess.
Grønli.
Alternativet har tre tyngre inngrep – løsningen gjennom St.hans-fjellet, ny stasjon i «nytt» område i nivå over
omkringliggende bebyggelse – og føring etter tunnel gjennom speiderfjellet gjennom Lahellemoen.
Det omfatter dessuten omlegging av deler av veisystemet.
Utformingen av knutepunktet som integrert løsning for bane/bil/buss/taxi/P&R osv. foreligger meg bekjent
ikke.
Alternativet involverer ca 70 + 15 grunneiere. Disse synes ikke å være grunneiere som har interesse av at banen
bygges (boligeiere og tilsvarende).
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Damyr.
Alternativet har ett tungt inngrep – ny stasjon på Damyr. Her er det én grunneier i hele området.
Vedkommende er interessert i å utvikle området som et sentrumsrettet stasjonsknutepunkt.
Utover denne er det 10-15 øvrige grunneiere som berøres. Vedkommende grunneier er i ferd med å oppta
kontakt med disse.
Veisystemet kan bli liggende som det er.

Sammenfattende kan det sies at Damyr vil kunne realiseres på vesentlig kortere tid. Og til en meget lavere
kostnad.

Aktiviteter knyttet til byggeprosessen.
Felles for begge løsninger.
Det antas at ny ic-strekning er ferdig inn til Oslo. Kjøretiden vil dermed reduseres ned mot dagens kjøretid
Moss-Oslo. Og dermed vil pendlerhyppigheten som vi i dag finner i Moss etter hvert øke til det samme også i
Fredrikstad. Det vil derfor bli et behov for å forlenge lokaltogene til Fredrikstad, i tillegg til IC-togene.
Fredrikstad stasjon vil derfor få enkelte tog til/fra Oslo som vender i Fredrikstad. En typisk stasjonsløsning for
dette formålet vil kunne se slik ut:

Til sammenligning vises stasjonsløsningen fra Mulighetsstudien ([3], s. 16):

Spormessig er det ikke store forskjellene. Arealbehovet er også ca. det samme – 30-45 meters bredde i drøye
400 meters lengde og ca 200 meter med avsmalning til vanlig dobbeltspor i begge ender. Samlet ca. arealbehov
i stasjonsområdet skulle bli rundt 24 da. Kapasitetsmessig har «fredrikstadmodellen» drøye dobbel kapasitet.
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Grønli.
Fra Seut til ca St.Hans-fjellet får vi to nye spor i dagens korridor. Jfr. forøvrig DB’s 7.8 meters regel nevnt under
byggekostnader.
Fra og sannsynligvis med St.Hans-fjellet og til neste påhugg (speiderfjellet) får vi et fire spor anlegg med samlet
bredde på ca 40 meter over 400 meters lengde og avsmalende over ca 200 meter i begge ender. Dette anlegget
vil ligge i ett plan over gatenivå og omkringliggende hus. Det meste av anlegget kan bygges uten å komme i
konflikt med dagens spor. Det vil kreve fjerning av ca 70 hus (tidligere vurderinger). Tunnel-løsningene gjennom
st.Hans-fjellet må vurderes spesielt pga. liten overdekning og mulig smale mellomliggende fjellstøtter.
Deretter kommer en tunnel gjennom speiderfjellet – 2-spors.
Til slutt knyttes sporene eksisterende korridor på Lahellemoen. Her antyder tidligere vurderinger behov for
fjerning av 10-15 hus. Herfra og til Lisleby følges dagens korridor med mindre avvik.
Inngrep i eksisterende veinett, behov for ombygninger og tilpasninger av dette er ikke vurdert, men dette vil
det bli behov for. Likeledes omlegging av veger for fortsatt adkomst til boliger i nærheten av stasjonen og på
Lahellemoen.

Damyr.
Fra Seut til før Damyr får vi to nye spor i dagens korridor. Gjennom St.hans-fjellet kreves en utvidelse av
tunneltverrsnittet eller en ekstra tunnel. Begge deler vil kreve bergtekniske vurderinger pga. liten overdekning.
Det er for øvrig mulig å følge dagens korridor. Jfr. også DB’s 7.8 meters regel nevnt under byggekostnader.
I stasjonsområdet blir det mulighet for å bygge det meste av stasjonen ved siden av dagens spor. Uten å
komme i konflikt med togtrafikken. Nåe de nye sporene er ferdige, kan trafikken flyttes over på disse, og det
gamle sporet oppgraderes til dagens standard.
Gammelt stasjonsområde. Gjennom det meste av stasjonskurven, ligger det to eller tre spor. Disse kan fjernet
med unntak av det nærmest stasjonen. Så bygges ett av de nye sporene, trafikken flyttes over på dette, og det
gamle sporet oppgraderes/justeres. Dette vil fungere til godt forbi fredrikstadbrua.
Fredrikstadbrua – Lisleby. Følge dagens korridor. Det meste av strekningen har tilstrekkelig plass for ett ekstra
spor, mens det på enkelte punkter vil kreves tiltak.

Driftskostnader
Drift og vedlikehold av spor mv. er ikke vurdert detaljert. «Grønli» er ca. én km kortere. Dette gir en reduksjon
på 200-700 000 kroner årlig, avhengig av hvilke kilder man benytter. «Grønli» har også en tunnel gjennom
speiderfjellet med ukjent lengde. Her antas ca. én km. Vedlikehold inne i tunneler koster f.eks. fem ganger så
mye som på «fri» linje. Dette på grunn av vanskeligere tilgjengelighet. Benytter vi de samme tallene, så får vi
her et tillegg på 0.8 – 2.8 millioner. Ut fra dette meget forenklede resonnementet, skulle alternativ «Grønli»
koste ca. 0.6 – 2.1 millioner mer i årlig sporvedlikehold.
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Kostnader for P og G (person og gods)
Her er hentet tabellverdier fra [5]/Metodehåndbok JD 205 (tabellene 7.7 og 7.8). De vesentligste endringene
her blir km-avhengige energikostnader og km-avhengige vedlikeholdskostnader.
For godstog summerer dette seg til ca. 2500 kroner pr døgn.
For persontog blir summen ca. 3750 kroner pr døgn.
For reisende mot nord og fra nord skulle det ikke oppstå nevneverdige forskjeller.
For reisende til og fra syd for Fredrikstad tilkommer ca. 0.8 minutter ekstra reisetid. Tabell 7.1 angir verdier (kr
pr. reisende og time) fordelt på forretningsreisende, arbeidsreiser, øvrige reiser og avstand. Tallene varierer
mellom 44 og 380 kr/time. [3] opererer ikke med prognostiserte trafikktall for strekningen: Det avstås derfor
fra å forsøke og gi noe godt estimat på denne endringen. Generelt må man kunne anta at en stor del av
trafikken vil være mellom Fredrikstad og retning Moss/Oslo, siden Fredrikstad er den største byen.

Stasjonsintegrering mot Fredrikstads sentrumsfunksjoner og byen for øvrig for de to
løsningene.
Tilknytning til dagens bystruktur.
Neste figur viser de to alternativene slik de ligger i forhold til de viktigste publikumsfunksjonene i byen.
«Damyr» ligger klart nærmere tyngdepunktet for disse funksjonene
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F IGUR 6: DAGENS FREDRIKSTAD MED STASJONSALTERNATIVER OG PUBLIKUMSFUNKSJONER

Tilknytning til fremtidig bystruktur, slik disse fremkommer i kommunens planer.
De neste par figurene viser kommuneplanen for Fredrikstad byområde for perioden 2011-2023.
Planen gir inntrykk av å ha sin hovedutvidelse mot syd/sydvest – mot Gressvik/Kråkerøy/Gamlebyen.
Fremtidige sentrumsformål synes å være konsentrert i området som er vist i figur 8 (jfr. områdene H570_57,
H810_17, H800_49, H400_2 m.fl.). Dette synes å forsterke den utviklingen som er synlig på figur 6. Viktige
sentrumsfunksjoner synes å trekkes mot sjøen/vannet og sydover/vestover. Begge deler er trender i favør av
«Damyr».
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F IGUR 7: KOMMUNEPLAN FOR FREDRIKSTAD BYOMRÅDE MED DET TO STASJONENE

F IGUR 8: SENTRUM MED "FREMTIDIG SENTRUMSFORMÅL " (MØRKEBRUNT) – MED DAMYR
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Konklusjon/anbefaling
Byplanmessig synes en lokalisering av stasjonen på Damyr å ha vesentlige fordeler. Damyr lar seg enklere
integrere mot kommunens planer (bl.a. parkering).
Jernbanemessig medfører det en økning i kjøretiden for transporter syd for Fredrikstad på ca ett minutt både
for gods- og persontrafikk. Trafikk nordover berøres ikke. Byggekostnadene med en løsning på Damyr må
forventes å ligge vesentlig lavere. Vedliholdskostnadene kan også forventes å ligge noe lavere.
Samlet anbefales at en variant med stasjon på Damyr vurderes som ett av alternativene for føring av nytt
dobbeltspor for intercity gjennom Fredrikstad.
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Jernbaneverket v/Multiconsult
v/ Kjersti Lie
Postboks 1424
1602 Fredrikstad
Sarpsborg, 27. juni 2016

SAK: FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING
FOR INTERCITY DOBBELTSPOR FREDRIKSTAD – SARPSBORG, RV 110 SIMO – ST. CROIX OG FV
118 NY SARPSBRU MED EVENTUELL OMLEGGING AV RV 111 ØST FOR HAFSLUND
-------Høringsuttalelse fra Trygve Aarflot, Sarpsborg
Lokaltog/bybane i Nedre Glommaregionen tvingende nødvendig for grønt skifte fra bil til
tog i underveistrafikken og femdobler trafikanter i forhold til alternativ 4B.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bosettingsmønsteret i Nedre Glommaregionen tilsier at lokaltog/bybane på eksisterende linje vil
fange opp langt flere reisende enn ved stoppmønsteret til foreslåtte dobbeltspor KVU alternativ 4B.
Med 6-8 stoppesteder på strekningen Fredrikstad – Sarpsborg vil passasjergrunnlaget for
underveistrafikken kunne femdobles siden langt flere får gangavstand og/eller sykkelavstand til en
lokalstasjon. Sykkel tas med på lokaltoget
Det vises til de meget gode erfaringene NSB har med togbruken på Jærbanen fra Egersund til
Stavanger. Den har enkeltspor, er litt over 70 km lang med 17 mellomliggende stoppesteder.
Lokalbanetoget holder der en snittfart på 60 km/t inklusive stopp på hvert stoppested. BryneStavanger = 30 km går unna på 30 minutter med sine 6 mellomliggende stopp. Avstanden Jåttåvågen
– Stavanger er 9 km og tilbalegges på 9 minutter inklusive to mellomliggende stopp (kilde: NSB
rutetabell). Folk har i økende grad tatt i bruk lokaltoget ved «tur til byen» utenom arbeidstid
inklusive kino/kultur/restaurantbesøk om kvelden.
Utredninger fra Urbanet analyse (Rapport 25/11) viser at toget vil tape for bilen som lokalt
transportmiddel ved internforflytning i regionen med så få stasjoner som alternativ 4B opererer med.
Det vises til den omfattende Verkstedrapport som Jernbaneverket lot utarbeide fra idedugnad på
Ski i april 2011 - oppsummeringens pkt 7.6 – side 58 hvor det står: «En utfordring til - som ikke har
vært så fremme i lyset. Det er den voldsomme interntrafikken mellom byene i Østfold. Denne kan
ikke løses med buss alene. Ønsker lokalbane mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Tror at
interntrafikken kan løses med tog - kan ikke løses med buss alene.»
Det anses kjent at både Fylkesordfører og Sarpsborgs ordfører i deltok i gruppe som understreket
lokalbanebehovet.

Alternativ 4B svikter Stortingets bestilling på 250 km/t pga mulig saksbehandlingsfeil og
trolig politisk press
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Da Stortinget vedtok å iverksette Konsekvensanalyse i juni 2009 var det en føresetnad at det skulle
bygges spor med 250 km/t som dimensjonerende hastighet. Dette kravet er gjennom den påfølgende
prosess fra planleggende myndighet gradvis omskrevet og svekket. Dette skyldes at man etter hvert
har innsett at alternativet ned dobbeltspor gjennom alle byene er uforenlig med bestillingen pga for
krappe kurvaturer.
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På det omtalte idevekstedet på Ski var alle alternativer unntatt 4B og 4F valgt bort på forhånd. Dette
reiser spørsmål om det er begått saksbehandlingsfeil. På aktuelle tidspunkt var
Konseptvalgutredningen fortsatt under utredning og uten at konklusjon om endelig korridorer var
truffet fra utreders side.
Man er videre kjent med at det har vært sterkt press fra fylkespolitikeres side for alternativ 4B (Kilde:
Artikkel på Østfold Arbeiderpartis hjemmeside: Skikkelig jernbane for Østfolds og Norges beste – 2
avsnitt pr 27.06.2016) http://ostfold.arbeiderparti.no/nyheter/9884909/Skikkelig-jernbane-for%C3%98stfolds-og-Norges-beste
Det vises også til at Østfoldrådet gikk inn for trasevalg som senere ble 4B allerede i 2009 jamfør unummerert
vedtak i møteprotoll av 13.02.2009:
”Østfoldrådet nedsetter et 3-manns Samordningsutvalg (eks; ordførerne i Østfold fk, Fredrikstad og
Halden).Hver av disse ordførerne utpeker hver sin administrative medarbeider som sammen utgjør
Arbeidsgruppen. Samordningsutvalget koordinerer trasevalg, fører dialog med Jernbaneverket, lobber i de
aktuelle politiske miljøene og arbeider med å få finansieringen på plass.
Mandat: Dobbeltsporet skal føres gjennom Moss, Fredrikstad, Sarpsborg og Halden innen 2020.
Arbeidsgruppen server Samordningsutvalget administrativt og arbeider særskilt med koordinering av
kommunale arealplaner mv."

Alt dette reiser spørsmål om Konseptvalgutredningen har vært utredninger eller forhandlinger.

Alternativ 4B dyrest og vanskeligst mht prissatte og ikke prissatte konsekvenser. Raserer
identitetsbærende elementer særlig i Sarpsborg
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dobbeltsporet på strekningen Seut – Hafslund forløper gjennom cirka 22 km tettbebyggelse. Det
samlede arealbehovet for spor med sikringssoner er derved stort. Det er samtidig blitt gradvis kjent
at grunnforholdene er lang mer utfordrende enn opprinnelig antatt. I åpent lende er det større
områder med fundamenteringsproblemer. Samtidig viste forstudien at sporet må legges i
tunnel/kulvert i langt større utstrekning enn opprinnelig antatt. Videre er det kommet opplysninger
om at tunellene må bygges i fjell som er oppsprukket og har det vi lokalt kaller mye «slepper» med
tilhørende risiko for sammenfall/ras. Det betyr at tunellene må forsterkes i langt større grad enn det
som ble omtalt konsekvensutredningen. Det ligger mao an til betydelig kostnadsprekk.
Samtidig vil traseen berøre et maksimum av innbyggerne mht til alle ulemper utbyggingen og senere
drift medfører. Det er trolig ikke mulig å lage et verre alternativ.
4B er også det alternativet som berører flest kulturminner.
I Sarpsborg omfatter planområdet automatisk fredede minner. Festningsverket Olavsvollen fra
Vikingetida, anlagt av Olav Haraldsson (senere St.Olav) på byneset ved Sarpsfossen – det eneste i sitt
slag her til lands og som er beskrevet av Snorre. Totalt finnes det i øvrige del av verden syv
tilsvarende festningsverk hvorav ett i Sverige (Birka) og ett i Russland (Novgorod). Bare den nordlige
delen av vollen er synlig men ligger til gjengjeld i jernbanetraseen ut fra Sarpsborg stasjon hvor
Jernbaneverket planlegger for tre spor bred betongbro på betongsøyler. Traseen bygger fullstendig
ned vollen og hele det i forbindelse med 1000-års jubileet for Sarpsborg by opprustede området mot
byneset ovenfor fossen (tusenårssti og Pilegrimsled) som blir liggende under en betongbrua som i
gesimshøyde så vidt skjærer klar av Tarris, - den vesentligste delen av Sarpsborgs bevarte
industrihistoriske arbeiderboliger. Dette er illustrert med bilder i en rapport Sweco utarbeidet i 2014
for Statens Vegvesen i forbindelse med prosjektering av nye bruer over Sarpsfossen.
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Det er kritikkverdig at Sarpsborg Bystyre ikke ga klar beskjed om at det uaktuelt å føre dobbeltsporet
i traseen for nåværende jernbanespor. Et slikt krav burde vært fremsatt i stedet for den vente-og-se
holdningen og « det-tar-vi-etterpå»- holdningen flertallet i bystyret har vist– senest i den
samordnede arealplansaken nå i juni 2016
Det vises ellers til at evt samkjøring av vei med jernbane vil beslaglegge minimum 60 av de cirka 80
meter det er mellom Glomma oppstrøms ved Olavsvollen og raskanten fra Borregårdsraset i 1702.
Området har som kjent meget usikker grunn med løsmasser og kvikkleire. Hele området og raset er
for øvrig grundig beskrevet av Tormod Klemsdal tidligere førsteamanuensis ved Institutt for geofag,
Universitetet i Oslo (http://folk.uio.no/klemsdal/Dokument/Manuscripts/Borreg%C3%A5rdraset--293-06.pdf)
Bystyret behandlet i 2008 ellers en sak om utvidelse av Kraftverket ved Borregaard. Noe som endte
med installert to nye turbiner. Behørig omtalt i pressen. Det ble i den anledning utført grunnboringer
et sted mellom nåværende jernbane og Tarris som viste at det var cirka 40 meter til fjell (man er da
langt under Glommas overflate) Øverste 20 meter var løsmasser, derunder 20 m kvikkleire mens
nederste halvmeter besto av fuktige masser som medførte at det piplet vannfylt grøtet masse opp av
borehullet, slik at boringen ble avsluttet og selv utvidelse av kraftstasjonen skrinlagt. Det skal
angivelig finnes resultater av disse undersøkelsene på Borregård, mens det er uklart om
opplysningen fulgte saken til behandlingen i kommunen. Opplysningen har tilflytt undertegnede fra
person tidligere ansatt på Borregård og med kjennskap til dette.

Alternativ 4E enklest, billigst , raskest å bygge og med færrest ikke prissatte konsekvenser
og utbyggingforsinkelser . Anbefales revurdert med konsekvensanalyse. Nyttig for
pendling, gods- og persontrafikk fra/til kontinentet.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Et direktespor Rygge-Rolvsøy.Halden medfører 2 færre stopp Oslo-Halden og er om lag 15 km kortere
enn 4B. Det tilsier raskere utbygging enn ved øvrige alternativer.
4E forbruker bare 10% av det arealet 4B gjør innenfor langsiktig tillatte byggegrenser omtalt i
fylkesplanen mot 2050, med ditto færre boliger. Alternativet frigjør areal i Nedre Glommaregionen til
andre formål
Samtidig vil en stasjon på Rolvsøy imøtekomme fremtidens antatte sammensmelting av de to byene
Sarpsborg og Fredrikstad, noe som også er i tråd med fylkesplanen Østfold mot 2050. Alternativet
forutsetter en rask lokalbane som effektiv tilbringer.
Det er god plass for nødvendig infrastruktur som parkering osv i området. Det forenkler planlegging
og bygging av en tidsmessig, regional sentralstasjon. Jernbaneverket har selv pekt på utfordringene
med byutvikling av et effektivt knutepunkt ved eksisterende Sarpsborg stasjon pga. for liten plass og
har i forstudien foreslått å trekke perrongene lenger øst – et av alternativene slutter ved Borggt.
Dermed blir plasseringen lengre unna torvet.
Trasevalget 4E ble konsekvensutredet og analysert i 1992 og ble den gang kalt 2B (som i den nye
mulighetsstudien). Traseen kom den gang best ut på omtrent samtlige ikke prissatte konsekvenser
(ulempene). Sammenliknet med dagens alternativ 4E, er det liten grunn til å tro at forholdene på
dette området har endret seg.
NSB så den gang for seg brokrysning av Glomma Omberg-Torp, og nevner eksplisitt en seilingshøyde i
Glomma på 25 m. Dette fremgår av underlagsdokumentene, detaljer som er utelatt i den forkortede
versjonen trykt som Jernbaneutredningen. NSB tok neppe seilingshøyden ut av luften. Det er ellers

3

grunn til å anta at skipene som trafikkerer Glomma i dag ikke er høyere enn for 20 år siden. NSB anså
mulighetene for avbøtende tiltak som gode. Omtalt på nedenstående lenke
https://brage.bibsys.no/xmlui//handle/11250/157160 eller
http://www.nb.no/idtjeneste/URN:NBN:no-bibsys_brage_37900

Alternativ 4F direkte til Sarpsborg med pendel til Fredrikstad skrinlagt for tidlig. Nyttig for
pendling, gods- og persontrafikk fra/til kontinentet.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Alternativet er konsekvensanalysert, men ble forkastet på oppløpssident til fordel for alternativ 4B.
Vesentligste årsak synes å være hensynet til ikke prissatte konsekvenser og spesielt inngrep i
landskap og at stasjon ikke var forenelig med nåværende lokalisasjon, dv stasjon for langt fra
sentrum.
Beslutningen bør revurderes med tanke på at Sarpsborg er en inneklemt by og bolig og
næringsutviklingen vil skje vestover. Mao at en vestlig lokalisert stasjon vil bli sentral i fremtiden.
Nåværende stasjon beholdes og det samme gjelder spor til Østre linje og til Halden. Man har da
reservespor hvis dobbeltsporet må stenges og trafikken til Borregaard fabrikken kan gå uhindret.
Samtidig beholdes den som stasjon for lokaltog i Nedre Glommaregionen inn mot Sarpsborg
sentrum.
Rett linje over Sarpsborg gir kortere reisetid til Halden-Oslo - til kritiske 45 minutters pendlertid og
muliggjør Gøteborg nås på to timer fra Oslo. Reisetid til kontinentet forkortes likeså.

4E og 4F eliminerer trolig behov for senere av separat lyntog/høyhastighetsbane(300 km/t
og over). Konkurrerer likevel med flytrafikk. Begge alternativer anbefales vurdert på nytt
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Det har blitt reist spørsmål om man først skal bygge dobbeltspor gjennom alle byene, for dernest evt
å bygge lyntoglinje (300-330 km/t) direkte over Sarpsborg. I den forbindelse henvises til en
kortversjon av Urbanet Analyses vurdering av hvor raske tog vi egentlig trenger. Det tas til orde for at
250 km/t for alle praktiske formål i overskuelig fremtid vil være tilstrekkelig. (Kilde: Urbanet analyse:
Hvor raske tog vil vi ha?
http://www.urbanet.no/Documents/Publikasjoner/UrbanetAnalyse_brosjyre.pdf
Dette gjelder ikke bare til Gøteborg, men også til kontinentet. På kontinentet er det stor sportetthet
og det foreligger analyser som viser at man vil ha problemer med trafikkavviklingen om persontog
skal fases inn i ulike deler av nettet samtidig som godstrafikken skal ivaretas uten venting. Se ellers
Urbanet analyse Rapport 25/2011: Markedspotensial for nye tog konsepter i korridoren mellom Oslo
og København. (link under)
http://www.8millioncity.com/assets/files/110608_COINCO_Nyt_%20togkonsept_Oslo_Kobenhavn.p
df

På grunnlag av ovennevnte anmodes det om
Konseptanalyse av konsept 4E – rett linje Haug-Halden med felle stasjon for Fredrikstad og
Sarpsborg
Revurdering av konsept 4F – Råde-Sarpsborg-Halden med gren til Fredrikstad
Opprusting av eksisterende spor Råde-Halden til effektiv lokalbane til regionstasjoner for
konsept 4E eller 4F.
Med vennlig hilsen
Trygve Aarflot, Langstien 38, 1715 Yven
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D6
Lie, Kjersti
From:
Sent:
To:
Subject:

OeYSTEIN AARVIK <oaarvik@online.no>
27. juni 2016 22:41
Lie, Kjersti
InterCity-prosjektet, høringsuttalelse til planprogram Fredrikstad - Sarpsborg,
saksnummer 201506378

De negative konsekvensene av et nytt dobbeltspor gjennom sentrum av Fredrikstad og Sarpsborg vil
bli langt større enn tidligere forespeilet. Jeg ber derfor om at rett linje og felles stasjon på Rolvsøy
vurderes på nytt. Det vises til alternativ 2B i Jernbaneverkets mulighetsstudie av 2011. Ifølge denne
skulle det også opprettholdes lokaltrafikk på eksisterende trase og intercityavganger fra Fredrikstad
sentrum mot Oslo.»
Min personlige mening er:
Beslutningen om å ikke videreføre konsept 4E ,er etter min oppfattelse tatt på feil
grunnlag.(ref:http://www.jernbaneverket.no/contentassets/cebcb6887a634a38b44299721751291e/ko
nseptmuligheter-for-oestfoldbanen-2012-02-18.pdf
side. 43)
Konseptet 4E nå kjent som 2B eller "Rett Linje" er nødt til å bli vurdert på nytt,
da det er kommet opp en rekke endrede forutsetninger med alternativet som nå planlegges
gjennomført.
Det som planlegges nå for sarpsborg og Fredrikstad er i grove trekk følgende.
Dobbeltspor fra Sarpsborg til Fredrikstad delvis langs eksisterende Jernbanetrase.
Ref:(http://www.jernbaneverket.no/contentassets/cebcb6887a634a38b44299721751291e/konseptmul
igheter-for-oestfoldbanen-2012-02-18.pdf side 25)
De negative konsekvensene av denne utbyggningen virker utelatt i overnevnte rapport selv om de er
massive.
(Kan bli den største ekspropieringen i norsk historie og ødeleggelse av flere historiske og automatisk
vernede områder.)
Mvh Øystein Aarvik
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D7
Lie, Kjersti
From:
Sent:
To:
Subject:

Per-Arne Aas <peraraas@gmail.com>
25. juni 2016 15:17
Lie, Kjersti
InterCity-prosjektet, høringsuttalelse til planprogram Fredrikstad - Sarpsborg,
saksnummer 201506378

Kommentaren gjelder trasevalg for Østfoldbanen på strekningen Råde - Skjeberg. Jeg mener at
alternativet «rett linje» er for dårlig utredet. En felles stasjon for Fredrikstad og Sarpsborg på
Rolvsøy vil gi en langt bedre løsning for befolkningen lokalt og for hele østlandet forøvrig.
Fredrikstad og Sarpsborg er snart et sammenhengende byområde hvor både bolig og
arbeidsmarked smelter sammen. Det er store boligområder langs hele aksen mellom byene på
begge sider av Glomma.
Eksisterende bane mellom de to sentrumskjernene bør beholdes som tilbringerspor med effektiv
skyttel og legges i tunnel inn til bussterminalene i hver ende. Mye omtalt som Glommabanen.
Effektiv forbindelse fra østsiden av Glomma til ny stasjon bør løses i form av kombinert bil og
jernbanebro over Glomma, eventuelt tunnel. Det er ikke gjort noen helhetlig utredning av dette
alternativet.
Seilingshøyden fremstilles av flere som et hinder. Det må bero på misforståelser. RV 109 ved østfoldhallen
ligger 26 meter over elva så selv om dagens høydekrav opprettholdes vil dette være fullt mulig. Jeg
oppfatter at seilingshøyden er under diskusjon også vedr. ny bilbro samme sted. Dessuten er sannesundsbroa
bare 27 meter og på andre siden av den ligger den største havna nord før Øra.

Løsningen vil frigjøre store arealer i hver bykjerne som kan løse andre samferdselsutfordringer
og samtidig unngå en rasering av begge byer. Ny Sarpsbro vil eksempelvis kunne realiseres
langt enklere. Disse mulighetene har ikke vært belyst.
En stor ny stasjon på Rolvsøy vil også kunne tilby gode parkeringsmuligheter. Det er tross alt en
svært stor majoritet av potensielle reisende som uansett ikke har gangavstand eller gode
bussforbindelser til stasjonen enten den blir i to sentrum eller på Rolvsøy.
Det legges opp til en markant økning av godstrafikk på Østfoldbanen. Dette har kommet svært
dårlig fram i de lokale diskusjonene. Godstrafikk vil dundre gjennom bysentra og boligområder
natterstid. Dette må belyses bedre.
Et dobbeltspor over Glomma ved Rolvsøy vil gi gode muligheter for et sidespor til Borg Havn,
noe som må være midt i blinken i forhold til å få gods over på bane. Dette har ikke vært utredet.
Jeg mener det er så mange muligheter som ikke er utredet at dette trasevalget må revurderes.
Når det nå endelig skal bygges ny bane bør vi tenke 100 år fram. Jeg er redd for at vi med det
rasevalget som nå foreligger vil se oss tilbake om 20-30 år og undre oss over hvor lite fremsynte
vi var.
Per-Arne Aas
1

Arnebergveien 1
1738 Borgenhaugen
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D8
Lie, Kjersti
From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Lars Kristan Aasbrenn <lk@aasbrenn.no>
28. juni 2016 09:52
Lie, Kjersti
SV: "InterCity-prosjektet, høringsuttalelse til planprogram Fredrikstad - Sarpsborg,
saksnummer 201506378".
Høringsuttalelse tog Fredrikstad – Sarpsborg, Lars Kristian Aasbrenn (edit).docx

Hei,
Jeg sendte inn en høringsuttalelse i går innenfor gitt frist.
Jeg ser i dag at det er noe formateringsfeil og skrivefeil i dokumentet.
Hvis mulig ber jeg om at det oppdateres med vedlagte versjon.
Vennlig hilsen
Lars Kristian Aasbrenn

Fra: Lars Kristan Aasbrenn
Sendt: mandag 27. juni 2016 23.59
Til: 'kjersti.lie@multiconsult.no' <kjersti.lie@multiconsult.no>
Emne: "InterCity-prosjektet, høringsuttalelse til planprogram Fredrikstad - Sarpsborg, saksnummer 201506378".
Hei,
Her er min høringsuttalelse.
Vennlig hilsen
Lars Kristian Aasbrenn
Mobil 93 40 95 28

1

InterCity-prosjektet
Høringsuttalelse til forslag til planprogram Fredrikstad – Sarpsborg
Fra Lars Kristian Aasbrenn, 27.06.2016
Om Undertegnede
Jeg uttaler meg med utgangspunkt i min egen rolle som sluttbruker av transporttilbudet som nå
utvikles. Som mangeårig pendler fra Sarpsborg til Oslo S, er jeg godt kjent med dagens muligheter for
transport på denne strekningen, og jeg har gjort et forsøk på å sette meg inn i planene det nå jobbes
med. Jeg er bosatt på Lande og har arbeidet i Oslo i flere perioder.
Introduksjon – Hvem bygger man jernbane for?
InterCity-satsningen skal «gir korte reisetider, hyppige avganger og god regularitet». Det er vel og
bra, men for hvem? Ingen av dokumentene jeg har lest overbeviser meg om at ulike brukergrupper
er studert nøye for å sikre at dette blir en brukersentrert løsning. Det snakkes om «vurdering av
passasjerpotensialet», men vi får lite innblikk i hva slags studier som er gjort. I mine øyne bør det
legges fram svar fra både kvantitative og kvalitative analyser fra eksisterende og potensielle
passasjerer. Da tenker jeg spesielt på de som jevnlig beveger seg på strekningen Østfold – Oslo.
Jeg tror de fleste er enige om at tid er en av de viktigeste faktorene for suksess, enten vi snakker om
nedkortet reisetid eller ventetid. Jeg savner derfor mer bruk av begrepet «dør-til-dør»-reisetid. Det
er denne tiden som potensielle togpassasjerer legger til grunn når avgjørelsen tas.
Det er lite interessant at toget vil bruke X-minutter kortere tid, hvis den totale reisetiden dør-til-dør
likevel øker vil øke med X. Flere reisende fra en stasjon betyr mer trafikk inn mot stasjonen. Hvis
stasjonen ligger i et allerede tungt belastet område, vil dette i praksis bety lengre reisetid, med
mindre veiene, antall parkeringsplasser og andre kollektivtilbud oppgraderes i samme takt. Som
pendler er man dessverre ikke vant til å se at dette får et samlet løft.
Jeg håper at omfattende tjenestedesign og kundereise-analyse brukes både i nåværende og videre
planlegging.

Mitt nåværende utgangspunkt for reise Oslo
Selv har jeg stort sett kjørt bil til Råde stasjon, og tatt toget derfra. Avstanden fra Lande til Sarpsborg
stasjon er ca 3 minutter med bil (2 km). Likevel har jeg utelukket denne stasjonen, ettersom jeg
sparer ca 15 minutter ved å kjøre til Råde. Som familiefar har dette vært viktige minutter å spare,
spesielt på hjemturen om ettermiddagen. I senere tid har jeg også kjørt bil til Sonsveien stasjon (28
min), da dette faktisk gir enda et par minutter raskere reise og kan også være rimeligere, avhengig av
kjøretøy.
Dagens toglinje resulterer i en slags komisk «farse» når det gjelder reisetid og planlegging til Oslo:
Rekker man ikke toget i Sarpsborg, kan man ta det igjen i Råde. Rekker man det ikke i Råde, kan det
faktisk hende at man kan ta det igjen i Rygge. Hvis ikke kan man kjøre til Moss som også har flere
avganger, og for å være enda mer sikker, kan man kjøre til Sonsveien.
Parkeringsmulighetene ved Sarpsborg stasjon er dårlige, spesielt på vinteren. Bruk av buss til
Sarpsborg stasjon vil sannsynligvis øke reisetiden med ytterligere 10-15 minutter hver vei og i tillegg
gi dårligere fleksibilitet. Sykling er kanskje det beste alternativet når vær og føreforhold er bra, men
ekstra klær blir ekstra jobb når man skifter transportmiddel flere ganger før man er fremme.

Råde stasjon er derfor den mest praktiske løsningen, men kunne med fordel har ligget nærmere E6.
Derfor er Sonsveien et godt alternativ.
Med ny toglinje vil vi endelig få et togtilbud som kan utkonkurrere veien. Jeg er derimot redd de
beste mulighetene vil gå tapt hvis man velger et ugunstig linjevalg.

Valg av ny linje og stasjoner
Når det nå planlegges ny toglinje er jeg svært kritisk til at denne skal gå i slalåm, innom Sarpsborg og
Fredrikstad sentrum.
1. Reisetiden bør prioriteres høyt. Man kan ikke tillate at bil fortsatt skal vinne over tog på
enkelte strekninger. Raskeste linje må vurderes, sammen med dør-til-dør reisetid for folk
flest.
2. Transport inn til sentrum vil forårsake mer trafikk i sentrum. Jeg vil tro at de fleste
potensielle passasjerer bor i en avstand som gjør at man uansett er avhengig av flere
transportmidler enn tog. Kan vi være helt sikre på at veier og kollektiv transport forbedres
tilsvarende?
3. Parkeringsmuligheter i sentrum vil alltid være en utfordring, enten knyttet til plass eller
kostnad. Utenfor sentrum er det lettere å tilby gratis parkering, noe jeg tror er et veldig godt
tiltak.

Selvkjørende(/førerløse) biler
Selvkjørende biler vil gjøre at man kan utnytte reisetiden i bil bedre og samtidig være fleksibel. Dette
vil gjøre tog mindre interessant hvis det ikke er raskere og rimeligere. Selvkjørende biler vil også
endre våre tanker om infrastrukturen helt. Biler trenger ikke lenger å måtte bli parkert og
eierforholdet kan endres slik at biler vil fungere mer som kollektivtransport gjør i dag, men faktisk
enda mer fleksibelt. Disse bilene vil også kunne utnytte veinettet bedre, og skape mindre køer.
Jeg mener det er svært viktig å gjøre en utredning om hva slags konsekvens selvkjørende kjøretøy vil
få for annen kollektiv transport. Merk dere at disse bilene sannsynligvis er på veien før denne
planlagte jernbanelinjen er i drift. Man risikerer altså å bygge en løsning som ikke vil fungere
optimalt, før den står ferdig.
Hvis man også tar i betraktning at biler generelt kan bli billigere i bruk og mer miljøvennlig i bruk, er
det én gjenværende fordel med toget: hastighet (uten å glemme reisetid dør-til-dør)

Rolvsøy som viktig knutepunkt
Ved å knytte Sarpsborg og Fredrikstad til den nye raske linjen, med én felles stopp på Rolvsøy, tror
jeg man vil ha langt flere fordeler enn ved å bygge ut eksisterende linje.
Sarpsborg og Fredrikstad smelter sammen, og da er Rolvsøy i midten, enten man vil eller ikke.
Rolvsøy/Greåker har derfor en fremragende mulighet for utvikling.
I stedet for å bruke en ukjent sum på å rive bygninger mellom Sarpsborg Fredrikstad, kan man
endelig få gjennomført planen om fire-felt mellom Sarpsborg og Fredrikstad, og en direkte
tilknytningsvei mellom E6 og Rolvsøyveien.
Hvis man i tillegg beholder dagens toglinje mellom byene, og etablerer nye stasjoner vil man få nye
muligheter. Fantastiske muligheter.
Et stikkord i debatten er hvorvidt en plassering av en stasjon er «sentral». Dette er en subjektiv
vurdering, vi kan se litt nærmere på for Sarpsborg sin del:

•
•

Dagens togstasjon i Sarpsborg kan ikke sies å ligge sentralt i forhold til bysentrum. Den ligger
i motsatt ende av busstasjonen, noe jeg vil tro skaper ekstra reisetid for mange.
Sarpsborg har som mange andre byer problemer med rush-trafikk. Spesielt over Glomma har
dette være et problem, men i forbindelse med nye næringsområder på Bjørnstad, ser vi nye
utfordringer. Nye veinett har vært diskutert og planlagt i titalls år, men kun brøkdelen av
dette har blitt realisert. At en fornying av samme togstrekning og stasjoner plutselig skal løse
disse problemene, er det vanskelig å tro på. Ved å benytte eksisterende linje til lokaltrafikk
mellom større deler av Sarpsborg og Fredrikstad, med stopp både på Rolvsøy og andre lokale
område, også på øst-siden av Glomma, vil man plutselig kunne la togtrafikk ta unna for
trafikken i rush-områdene.

Konklusjon
Jeg mener forslaget rundt Rolvsøy som stasjon ble fjernet for raskt, og at det er
mange fasetter rundt dette forslaget som bør sees nærmere på, spesielt sammen
med at eksisterende bane beholdes.
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Lie, Kjersti
From:
Sent:
To:
Subject:

Roy Kåre Appelgren <roy.kare.appelgren@borregaard.com>
16. juni 2016 14:37
Lie, Kjersti
InterCity-prosjektet

Hei,
Hvordan er det mulig i 2016 å rasere to byer ved å legge et nytt dobbeltspor tvers i gjennom to tettbebygde bystrøk!
Hvis noen av de viste traseer velges må det settes i gang med store nye tomteprosjekter for nye boliger til alle de
som vil miste sine eiendommer. Dette må settes i gang i lang tid før byggearbeidene på dobbeltsporet planlegges
startet opp.
I dag finnes ikke tomtealternativer i nedre glommaregion til mer en maks 5 % av de som vil miste eiendommene sine
ved valgte alternativer.
Det er ekstremt viktig at jernbaneverket komme på banen med trasevalg så raskt som mulig så berørte eiendommer
får en avklaring.
Ser også for meg uttalelige erstatningskrav fra alle de eiendommene som vil få en verdiforringelse på grunn av nytt
dobbeltspor som nærmeste nabo. Hvordan vel dette bli håndtert da det vil bli en mye høyere kostnad enn de som vil
komme grunnet innløsning av eiendommer?
Mvh,
Roy Kåre Appelgren
Moaveien 16.
1719 Greåker.
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D11
Lie, Kjersti
From:
Sent:
To:
Subject:

Kristin Beatrice Berg <kristibb@ostfoldfk.no>
1. juni 2016 08:16
Lie, Kjersti
Vedr.: InterCity-prosjektet, høringsuttalelse til planprogram Fredrikstad - Sarpsborg,
saksnummer 201506378

Til
Jernbaneverket v/ Multiconsult Fredrikstad
Postboks 1424
1602 Fredrikstad
kjersti.lie@multiconsult.no

Fra
Kristin B Berg og Pål Christian Sørensen
St.Mariegate 161
1725 Sarpsborg

31.05.2016

Vedr.: InterCity-prosjektet, høringsuttalelse til planprogram Fredrikstad - Sarpsborg, saksnummer 201506378
Høringsuttalelsen gjelder følgende:
• Plassering av Sarpsborg Togstasjon
• Koordinering av utbygging av dobbel jernbane, samt pågående byplanlegging i Sarpsborg sentrum
Hva angår plassering av Sarpsborg Togstasjon er det viktig at denne plasseres slik at pendlere mellom Østfoldbyene,
samt pendlere inn til Oslo, får best mulig pendlingsmuligheter til og fra togstasjonen slik at det å pendle med tog
virkelig blir tidsbesparende. Per i dag velger mange heller å pendle med buss inn til Oslo, da det er få
parkeringsplasser tilknyttet Sarpsborg Togstasjon. Sarpsborg kommune er en kommune med spredt bebyggelse over
store geografiske områder, og pendlere fra f.eks. Skjeberg, Varteig, øvre Tune, øvre Kurland eller Grålum, er
avhengige av bil for å pendle inn til togstasjonen. Busstilbudet innad i kommunen er for dårlig utbygd til at pendlere
kan benytte seg av dette.
Sarpsborg Kommune planlegger stadig færre parkeringsplasser i sentrum, og pendling til togstasjon for videre
pendling til Oslo/andre Østfoldbyer vil derfor bli nærmest umulig med bil. Nullvekst i bilbruk i Sarpsborg sentrum er
det politisk enighet om, men man må likevel planlegge ut fra realistiske vurderinger. Sykkeltransport funger ikke
hele året i Norge pga. klimaet, og mange pendlere (f.eks. eldre, eller de med barn som må levere til
barnehage/skole) vil være avhengige av bilbruk. Dersom man skal investere i og fremme økt bruk av kollektivtrafikk,
må tilbudet tilpasses etterspørselen og kundenes behov (ikke omvendt).
Et naturlig senter for togtrafikk kan være Kalnes, med tilknytting til sykehuset, stadig utbygging av nye bedrifter og
boligområder, og beliggenhet mellom Sarpsborg sentrum og Fredrikstad. Her vil det også være muligheter for
parkeringshus/plass for både biler og sykler, og plasseringen vil ikke føre til økt bilbruk inn i sentrum.
Dette leder frem til neste punkt; koordinering av utbygging av dobbel jernbanespor samt pågående byplanlegging i
Sarpsborg sentrum. Utredingen så langt viser at et dobbeltspor inn i Sarpsborg sentrum vil sette 120 boliger i fare
for innløsing. Sarpsborg Kommune er en kommune i vekst, og færre boliger i sentrum er ikke ønskelig.
Innad i Sarpsborg Kommune pågår det nå en debatt om hvorvidt fortetting i sentrum (altså større boligblokker) og
mindre bilbruk (altså flere sykkelstier), vil kreve færre eneboliger med hager. Samtidig planlegger kommunen flere
større barnehager utenfor sentrum. Med tanke på at barnefamilier ofte ønsker eneboliger med hager, og har behov
for barnehager i nærheten, kan det se ut til at kommunen ønsker færre barnefamilier i sentrum og heller vil åpne for
flere eldre (som gjerne ønsker å bo i boligblokker). (En annen gruppe som ofte ønsker å bo i boligblokker er unge
1

uten barn, men siden Sarpsborg hverken er en studentby eller en by med et arbeidsmarked for unge med høy
utdannelse, har vi relativt få slike innbyggere.) Problemet er at pensjonister ikke pendler, og Sarpsborg derfor ikke
vil ha behov for dobbelt jernbanespor inn i sentrum om sentrum i stor grad er bebodd av eldre. Dette er bare et av
mange eksempler på at byplanlegging krever nøye koordinering og flere visjoner i hodet samtidig; hvis ikke kan et
godt tiltak slå i hjel et annet. Utbyggingen av InterCity-banen bør koordineres nøye med visjonene for fremtidens
Sarpsborg sentrum.
Dersom ytterligere informasjon er ønskelig, vennligst ta kontakt: kristibb@ostfoldfk.no
Med vennlig hilsen
Pål Sørensen og Kristin Berg
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D12
Lie, Kjersti
From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Tore Eilertsen <tore.eilertsen@gmail.com>
24. juni 2016 17:46
Lie, Kjersti
Intercity høringsuttalelse sak 201506378
Høringsuttalelse sak 201506378.docx

vedlagt dokument for høringsuttalelse sak 201506378

1

Ønsker å komme med høringsuttalelse til sak 201506378

Det som bekymrer meg mest med denne sake, er ikke det at vi er i ferd med å gjøre den største
tabbe i fylkets historie, men henblikk på rasering av gode bomiljøer skoler og fortidsminner.
Ei heller går min bekymring på at prosjektet vil lage en ny Berlin mur, ikke denne gangen styrt av
Sovjetstaten, men styrt av jernbaneverket og fylkeskommunen.
Det som er min største plage, er at lokaldemokratiet blir totalt overkjørt, de som direkte eller
indirekte blir berørt har ikke noen reel mulighet for å bli hørt, saken er allerede bestemt i bystyret,
selv om majoriteten av de som sitter der er i mot, men blir instruert om hvilket valg de skal ta.
Men egentlig spiller dette vel liten rolle, i Sa 23.06.16 Siv Henriette Jacobsen (Ap) at avgjørelsen
og trasevalg er tatt, og de enkelte bystyrene kan ikke endre dette.
Og da undres jeg på hvor vi er på vei.
For meg virker det som jbv og fylkeskommunen er instruert , trolig av regjeringen
Site innspill om at saken kraftig må forseres tyder også på dette.

Med hilsen
Tore Eilertsen

D13
Lie, Kjersti
From:
Sent:
To:
Cc:

Subject:
Attachments:

Jan O Engsmyr <jan.engsmyr@fibernett.net>
8. juni 2016 10:07
Lie, Kjersti
unni.skaar@sarpsborg.com; sindre.martinsen-evje@sarpsborg.com;
s.larsen@sarpsborg.com; staale.solberg@sarpsborg.com;
arild.smaaberg@sarpsborg.com; frank-vigart.eriksen@sarpsborg.com;
kristine.gustavsen@sarpsborg.com; ann.hege.indrevoll@sarpsborg.com; steinerik.westlie@sarpsborg.com; staale.hansen@sarpsborg.com;
margrethe.motzfeldt@sarpsborg.com; tor-egil.brusevold@sarpsborg.com
Fwd: InterCity-prosjekt ,Høringsuttalelse til forslag til planprogram Fredrikstad Sarpsborg .
Jernbane 6.rtf; ATT00001.htm

Med hilsen
Jan O Engsmyr
Sportsveien 9
1719 Greåker
Mobil tel.+47 905510 25
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Dato: 7.juni 2016.

Jernbaneverket v/ Multikonsult Fredrikstad,
Kjersti Lie.
Postboks 1424, 1602 Fredrikstad.

InterCity-prosjektet,Høringsuttalelse til forslag til planprogram Fredrikstad- Sarpsborg.

Etter å ha fulgt arbeidet med dobbeltsporet jernbane gjennom Østfold i mange år registerer jeg et økt
engasjement i avisspalter,sosiale medier,innformasjonsmøter og ikke minst fra de mange som kan bli
berørt av utbyggingen.
I planprogrammet som er fremlagt hvor ulike korridorer er synliggjort, kan en godt forstå hvilke
konsekvenser berørte huseiere og boligområder står ovenfor uansett hvilken trase som blir valgt.Det bør
derfor etter min mening utredes korridorer hvor inngrep i bolig og andre viktige områder blir betydelig
redusert for igjen bli en del av planprogrammet som nå er til høring.
Fremer hermed følgende forslag/innspill :
1. Utredningskorridor fra Råde langs E6 til Sarpsborg og videre til Halden inntas i planprogrammet.
2. Ny lokaliserng av stasjon i området Tunejordet,Alvim og Melløs utredes.
3. Ny jernbanebro over Glomma øst/vest for Sannesund bro utredes.
4. Ny godsterminal med sidespor til Borregaard og Borg havn,med på og avkjørings ramper til og fra E 6
utredes i Årum området.
5. Dagens jernbane spor Fredrikstad - Sarpsborg opprettholdes.
Begrunnelse.
Til pkt.1.
Det meste av utredningsarbeidet har jernbaneverket allerede gjort gjenom høyhastighets uutredningen
2010-11. Korridoren vil ikke på langt nær berøre så mange boliger,næringsbygg og offentlige

byggninger,som det fremlagte i planprogrammet. Det er blitt nevnt at antall boliger Fredrikstad Sarpsborg som kan bli revet er mellom 5-600 boliger, avhengig av hvilken trase som blir valgt.
Med 4 personer i snitt pr.bolig vil dobbeltsporet jernbanespor i nedre Glomma bli Norges rekord i
folkeforflyttning innen en relativ kort tidsperiode , hva dette betyr for boligmarkedet i nedre Glomma ,
blir spekulasjon.
Passasjer anntallet Oslo - Fredrikstad - Sarpsborg - Halden vil mest sannsynlig økes, spesielt til å fra
Sarpsborg - Halden . Både Sarpsborg og Halden vil bli mer aktraktiv som bo og arbeidssted for Oslo
området. Pendlere og studenter fra begge byene vil få kortere og raskere reisetid til Oslo.
Anntall reisende fra Fredrikstad - Oslo

vil ikke bli påvirket negativt med forslaget.

Til pkt. 2.
Dagens jernbanestasjon i Sarpsborg ble åpnet i 1879, på den tiden var det ca.3500 innbyggere i
Sarpsborg, samme år ble det åpnet stasjoner i Skjeberg og Greåker med gods og persontrafikk,begge er
avviklet.Tune og Skjeberg kommuner hadde tilsammen ca.8000 innbyggere. Sammen med Sarpsborg var
det ca 12000 innbyggere tilsvarende dagenes Sarpsborg kommune.Idag bor det ca. 55000 mennesker i
den samme komunen.
Jernbaneverket og kommunen har nå en gylden mulighet til å lokalisere en jernbanestasjon i Sarpsborg
for dagenes og fremtidenes innbyggere i kommunen. Og ikke en stasjons lokalisering som var riktig i
1879.
Ved en ny lokalisering vil logistikken til og fra stasjonen bli tilpasset fremtiden. Dagenes skinner fra Alvim
kan fjernes til stasjonsbyen i Skjeberg , jernbanebroen over sarpefossen kan rives og ikke erstattes.
Dobbeltspor gjenom Sarpsborg sentrum er krevende med hensyn til grunnforhold og fornminner, dette
vil ikke lenger være en problemstilling.
For en byplanlegger burde ny stasjon, fjerning av skinner og bro i en 1000 års bysentrum være en
drømme utfordring.
Til pkt. 3.
Skulle en bro på øst siden av Sannesund bro bli valgt vil den kunne utføres som lavbro, med sidespor til
Borregaard på en enkel måte. Noe høyere vil broen bli hvis vestsiden ble valgt.
Til pkt.4.
En godsterminal på Årum området ville kunne bli et fortrinn for næringslivet bla.Borrregaard og Borg
havn. Trailer trafikk til å fra Borregaard gjenom bysentrum vil bli betydelig redusert, en mulig realisering
av sidespor til Borg havn burde være innen rekkevidde. Av og på kjøringsrampe fra E 6 til terminalen vil
redusere næringslivetes transport kostnader betydelig. Rolvsøy terminalen kan avvikles,dette vil
redusere trailertrafikken til og fra terminalen gjenom boligområder i Fredrikstad,samtidig kan terminal

området kan utvikles i en annen rettning.
Østre linje kan kobles til vestre linje i dette området.
Miljøgevinsten vil være betydelig med en godsterminal tett på jernbane og E 6 .
Til pkt.5.
Dagens jernbanespor har mennesker forholdt seg til i snart 150 år slik at ikke burde være noen
utfordring.Trafikken på sporet vil mest sannsynlig bli redusert,det kan igjen gi mulighet for bybane
Fredrikstad - Sarpsborg - Sykehuset Østfold.
Avsluttning.
Jeg er klar over at mine forslag/innspill kan ligge på siden av hva som er forventet i en høring til et
planprogram,men dette er den mulighet jeg som innbygger har til å påvirke planprogramet.
Inntensjonen min er at ny jernbane korridor Råde - Sarpsborg - Halden
blir tatt inn i
planprogrammet,dette ivaretar dobbelt sporet jernbane gjennom Østfoldbyene.

Med hilsen
Jan O Engsmyr
Sportsveien 9
1719 Greåker
Mob.tlf. 90551025
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Vedlagt følger mitt innspill til InterCity-prosjektet Fredrikstad - Sarpsborg
Vennlig hilsen
Bjørg Fjeldbo

1

Viser til varsel om oppstart, høring og offentlig ettersyn av planprogram og tillater meg å komme
med mine meninger/synspunkter for den planlagte InterCity-traseen i Østfold.

Jeg har nå en stund prøvd å få til et innspill til høringen av ny IC-trase i Østfold, uten helt å finne ut
hvordan jeg best skal få fram hvilken galskap jeg mener dette framstår som. Jeg har heldigvis ikke
vært i denne situasjonen før, og det virket så lett før jeg satte meg ved pc-en for å skrive. Jeg tror
nettopp dette at det er så høytidelig og vanskelig kan hindre mange i å komme med innspill selv om
de gjerne skulle ha gjort det. Men her kommer altså mine innspill.
Jeg kan virkelig ikke skjønne at våre politikere, som har bestemt seg for å gå for en trase som skal gå
innom alle byene i Østfold, har skjønt konsekvensene av det valget de har tatt. Byene som vi kjenner
dem, blir ødelagt, oppdelt og fullstendig gjort om. De nye stasjonene krever langt større arealer enn
de stasjonene vi har i dag. Hvor skal den plassen tas fra i allerede tett bebygde byer? Jo, da må man
rive eksisterende bebyggelse og endre eksisterende infrastruktur. I tillegg vil et nytt dobbeltspor føre
til at man på strekningene mellom byene må rive hus og ødelegge matjord, gårdsbruk,
kulturlandskap og fornminner. Hvor mange hus som må jevnes med jorden, vet jeg ikke, men at det
blir mange, er det ingen tvil om. Bare i Råde, hvor jeg bor, har vi talt til cirka 50 hus ut fra varslet
korridor. I tillegg vil de som bor i hus som får sporet som nabo, få langt større støyplager enn de har i
dag, noe som igjen vil føre til nedsatt livskvalitet. Prisen blir veldig høy, både i rene kroner og øre og
ikke minst når det gjelder påkjenninger som ikke kan måles i kroner og øre.
Jernbaneverket anbefalte tidligere, så vidt jeg har forstått, at man skulle lage et så rett spor som
mulig, noe som ville kuttet reisetiden optimalt. Så endret politikerne sin bestilling til at toget skulle gå
innom Østfold-byene. Jeg undrer meg over hvordan JBVs ekspertise tilsynelatende så lett ble satt til
side da den nye bestillingen kom.
Har politikerne skjønt hva de har bedt om når de ønsker at jernbanen skal gå innom alle byene? Har
de skjønt hvor mange hus og hjem som må jevnes med jorden, hvor mange mennesker som mot sin
vilje må finne seg et annet sted å bo, hvor mange av oss som nå ligger våkne om natta av engstelse
for hva som skjer med oss og noe av det aller kjæreste vi har, hvor mange tusen mål matjord som
forsvinner, hvor mange fornminner som blir ødelagt? I tillegg blir enda flere berørt ved at de ufrivillig
får et støyende dobbeltspor som nærmeste nabo. Disse eiendommene vil neppe få noen erstatning
hverken for støyplager og/eller nedsatt markedsverdi. Bare på strekningen Trosvik til Borgenhaugen
har Jernbaneverket selv antydet at det må rives over 300 hus. Hvor høyt vil da antallet for hele
traseen bli? Ett er sikkert; og det er at det blir et stort antall hus!
Råde stasjon har helt nylig blitt rustet opp for et tresifret antall millioner skattekroner, men til hvilken
nytte? I tillegg må eksisterende infrastruktur, vann- og kloakkledninger nødvendigvis legges om på
større strekninger av traseen, noe som vil medføre store ekstrakostnader som kunne vært unngått
ved valg av rett linje. Dette er momenter jeg syns har kommet altfor lite fram ved sammenligning av
kostnader ved trasevalg.
For meg framstår det som utrolig ironisk at rett linje som Jernbaneverket selv gikk for, nå ikke lengre
er noe alternativ siden politikerne ønsket en annen trase. Hvem innehar egentlig kompetansen her?

Så vidt jeg har forstått, har man brukt minst 25 år på utredning av ny trase og mange ivrer derfor
naturlig nok nå for at man må komme i gang så raskt som mulig. Men et må da være mye bedre å
være sikker på at valget man gjør, er det beste?
Så vær så snill, bruk mer tid på å utrede i håp om å komme fram til en trase som ikke ødelegger så
mye både for oss som bor her, for eksisterende bomiljøer, for landbruket og naturen. Det er ikke til å
komme forbi at det vakre kulturlandskapet i Østfold står i stor fare for å bli rasert.
Håper det er mulig å få stoppet galskapen før for mye av Østfold er rasert!

Råde, 26.juni 2016

Bjørg Fjeldbo
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Lie, Kjersti
bemerkning planprogram Østfoldbanen

Hei,
Jeg har fulgt med litt på prosessen rundt Østfoldbanen, og syntes at det er alt for mange ulemper til å
fortsette med den planlagte løsningen.
Blant annet:
- Store ødeleggelser av bebyggelse og kulturminner i Moss, Fredrikstad og Sarpsborg.
- Mye forsinkelser av tog under byggingen
- Økt bil-trafikk pga av punktet over
- Det blir umulig med hastigheter som var spesifisert (250km/h)
- Godstrafikk om natten ved boligområder.
- All gjennomgangstrafikk til Oslo må ta omveien via Fredrikstad.
Jeg syntes det heller det skal bygges en ny linje med rettest mulig linje.
Så kan den gamle jernbanen rustes opp og brukes som lokaltog mellom byene i Østfold.
Mvh
Richard Greaker
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Lie, Kjersti
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Høringsuttalelse.pdf; Vedlegg 1 Infoark rørtunnel Fredrikstad.pdf; Vedlegg 2
Rørtunnel gjennom Glomma.pdf; Vedlegg 3 Vurdering av nye og tidligere forslag
for ny IC-strekning Haug (Råde) - Halden.pdf

Hei
Vedlagt ligger høringsuttalelse med tre vedlegg.
Mvh
Kristoffer Hagen
Student NMBU

1

Kristoffer Hagen
Postboks 465 NMBU
1432 ÅS
kristoffer_hh@live.no

13. juni 2016

Jernbaneverket v/ Multiconsult Fredrikstad, Kjersti Lie
Postboks 1424
1602 Fredrikstad
kjersti.lie@multiconsult.no

Høringsuttalelse til forslag til planprogram for InterCity Østfoldbanen, parsell
Fredrikstad – Sarpsborg, rv. 110 Simo-St. Croix, fv. 118 Ny Sarpsbru og rv. 111
I forbindelse med denne uttalelsen vil jeg kort referere til resultater av egne undersøkelser som vil
kunne påvirke planarbeidet for nytt dobbeltspor og ny Sarpebru.
Undersøkelsen mine viser at:




Det er teknisk mulig å bygge en rørtunnel under Glomma i Fredrikstad.
En korridor på østsiden av Glomma vil være billigere og ha lavere konsekvenser.
En stasjonsplassering på Hafslund i Sarpsborg kombinert med en gondolbane til sentrum vil
få større marked enn dagens stasjonsplassering. En gondolbane mellom bussterminalen i
Sarpsborg sentrum og en stasjon på Hafslund vil skape et knutepunkt, fjerne barrierer og føre
til byutvikling.

Rørtunnel under Glomma
Undersøkelsene mine viser at spor i en rørtunnel vil ligge på rundt kote -15. Et annet viktig resultat er
at det ikke er behov for stasjon i to nivåer på Grønli. En jernbane som krysser elven vil kunne nå opp
til en stasjon på rundt kote 0.
I forslag til planprogram for nytt dobbeltspor Fredrikstad – Sarpsborg skal en ny stasjon på Grønli
ligge mellom kote -2 og kote 8.
En ny stasjon på Grønli som bygges i denne korridoren kan altså forberedes for en framtidig
rørtunnel. Men en forberedelse til rørtunnel vil altså kreve en senket stasjon på Grønli.
Muligheten for en framtidig rørtunnel legger føringer på utformingen av en ny stasjon på Grønli. I
dag er det kun det private arbeidet som jeg har gjennomført som ligger til grunn for en framtidig
kryssing med rørtunnelen.
Det bes derfor om at muligheten for en framtidig rørtunnel for jernbane i Fredrikstad blir utredet i
planarbeidet.
Denne utredningen bør også eventuelt avklare hvilke tiltak som bør gjøres i forbindelse med den nye
stasjonen på Grønli som er omtalt i forslag til planprogram.
Korridor på østsiden av Glomma
På østsiden av Glomma vil tunnelens endepunkt ha kort avstand fra Borg havn på Øra. Her kan det
anlegges en godsterminal som vil bli et knutepunkt som betjener trafikk på både sjø, jernbane og vei.

Mellom Hafslund og Øra er det relativt enkelt å bygge jernbane. Denne strekningen lå inntil nylig inne
i kommuneplanens arealdel under navnet Ørabanen.
Forbindelsen som rørtunnelen og Ørabanen danner på østsiden vil være noen kilometer kortere enn
Østfoldbanen på vestsiden. Denne vil dermed få kortere kjøretid. Øraområdet vil også være et godt
alternativ for hensetting av togsett, med god forbindelse til ny Fredrikstad stasjon på Grønli.
I forslag til planprogram foreslås det flere korridorer på vestsiden av elven. Samtlige inneholder to
kompliserte elvekrysninger. Hvis kostnadene for disse to elvekrysningene sidestilles med kostnaden
for en rørtunnel i Fredrikstad vil en korridor på østsiden komme bedre ut kostnadsmessig.
Det bes derfor om, forutsatt at en rørtunnel er mulig, at en korridor på østsiden av Glomma blir
utredet i planarbeidet.
Se nærmere omtale av stasjonsplassering i Sarpsborg for denne korridoren under.
I sammenheng med utvidelse av havna er det flere som nå ønsker å ta opp planene for ny havnevei
og Ørabanen. Disse to prosjektene har felles trase i rundt 7 kilometer og en felles gjennomføring
virker sannsynlig.
En framtidig tilkobling til Ørabanen i Sarpsborg vil ligge innenfor grensene i forslag til planprogram.
Uavhengig av en korridor for IC-utbyggingen på østsiden kan det fortsatt bli aktuelt med en ren
godsbane eller en godsterminal i nærheten av Hafslund.
Det bes derfor om at tilkobling for Ørabanen mot Østfoldbanen i Hafslundområdet blir en del av
planarbeidet uavhengig av valgt korridor for nytt dobbeltspor.
Stasjon på Hafslund og gondolbane til sentrum
En åpenbar utfordring med en korridor for persontrafikk på østsiden av Glomma er at den ikke kan
forenes med dagens stasjonsplassering i Sarpsborg. Undersøkelsene mine viser at en
stasjonsplassering ved Hafslund smelteverk vil kunne være et godt alternativ.
En stasjon på Hafslund vil være lettere tilgjengelig med bil og kollektivtrafikk. Det er også gode
muligheter for byutvikling rundt stasjonen.
En stasjon på Hafslund vil i utgangspunktet ligge usentralt i Sarpsborg. Mellom stasjonen og sentrum
ligger det en stor barriere bestående av elv, naturområder og industri. Dette er en barriere som også
begrenser byutviklingen i Sarpsborg.
Jeg har undersøkt ulike løsninger for å knytte sammen en stasjon på Hafslund og Sarpsborg sentrum.
Den løsningen som ser ut til å ha størst potensiale er en gondolbane. En gondolbane vil krysse tvers
over denne barrieren og redusere reisetiden mellom torget/bussterminalen og stasjonen på Hafslund
til omtrent 6 minutter. På denne strekningen blir også gondolbanen raskere enn å kjøre bil på samme
strekningen. Gondolbanen vil også føre til at reisetiden mellom torget og Hafslund blir kortere enn
gangtiden mellom torget og dagens stasjon.
Gondolbanen vil føre til at bussterminalen i sentrum og jernbanestasjonen på Hafslund vil fungere
som et knutepunkt.
Undersøkelsene mine viser at denne løsningen kan skape større markedsgrunnlag for stasjonen og
bedre byutvikling enn videreføring av dagens løsning.

Et lignende kollektivsystem planlegges for tiden i Gøteborg. Løsningen som er valgt her, er
gondolbane med tre kabler der to kabler stabiliserer gondolen og den tredje sørger for framdrift.
Dette fører til at banen kan fungere fint i vindstyrker på over 100 km/t (sterk storm) og holde
hastigheter på opp mot 30 km/t.
På en taubane mellom Hafslund og sentrum kan det også anlegges en mellomstasjon i Østre bydel.
Området rundt Hafslund smelteverk har god plass til utvikling og kan i framtiden danne et nav i det
regionale transportsystemet med jernbane i tre retninger.
En stasjon på Hafslund vil kun realiseres i forbindelse med en korridor på østsiden av Glomma. Før
man begynner med å utrede muligheter for en stasjon på Hafslund bør man dermed først ha avklart
muligheten for en korridor på østsiden og rørtunnel i Fredrikstad.
Det bes derfor om at en stasjonsplassering for en mulig korridor på østsiden av Glomma utredes i
området rundt Hafslund smelteverk. I forbindelse med stasjonen bes det om at en gondolbane
mellom Sarpsborg sentrum og Hafslund blir vurdert.

Vedlegg:
1. Infoark om rørtunnel i Fredrikstad og ny trase på østsiden av Glomma: Infoark rørtunnel
Fredrikstad (27.09.2015)
2. Undersøkelse om rørtunnel i Fredrikstad: Rørtunnel gjennom Glomma (04.10.2015)
3. Vurdering av nye og tidligere forslag for ny IC-strekning Haug (Råde) – Halden (29.03.2016)
Mvh
Kristoffer Hagen
Student NMBU

RØRTUNNEL I FREDRKSTAD
OG NY TRASE FOR ØSTFOLDBANEN
INFOARK AV KRISTOFFER HAGEN

FAKTA







FORDELER
Total tunnellengde: 3200 m, derav
Rørtunnelspenn på 140 meter
Baserer seg på ny teknologi
Stasjon med 4 spor på kote +1
Dybde: 15 muh
Seilingsdybde: 7 m







Sidespor til Øra havneterminal og ny
felles godsterminal for jernbane og sjø
Kortere linje og kortere reisetid
Unngå tettbebygde områder
Bruker planlagte transportkorridorer
Skaper økonomisk vekst og
arbeidsplasser

BAKGRUNN
I over 25 år har det vært planlagt en dobbeltsporet jernbane gjennom Nedre Glomma. Med bakgrunn

i de eksisterende alternativene og teknologisk utvikling har jeg kommet frem til et nytt alternativ.

HVA ER EN RØRTUNNEL?
En rørtunnel er et luftfylt rør som senkes ned i vannet og festes i elvebredden eller bunnen.
Rørtunnelen ble første gang foreslått på slutten av 1800-tallet, men det er først de siste årene det
har blitt mulig å bygge en.
Ved Fredrikstadbrua er både seilingshøyden og dybde til fjell på rundt 40 meter. Men seilingsdybden
i Glomma er rundt 7 meter.
Nord for Fredrikstadbrua er elven over 20 meter dyp. I dette området er det mulig å anlegge en
rørtunnel og spare inn 25 høydemeter.
TRASEBESKRIVELSE
Det nye trasealternativet vil
skille seg fra den gamle øst
for bru over Veumveien og gå
inn i tunnel til ny stasjon på
Grønli.
Fra stasjonen vil jernbanen
fortsette nedover til
rørtunnelen før den kommer
opp øst for
Rakkestadsvingen.
I dette området kan jernbanen gå i rett linje mot Halden eller følge dalen nordover mot Årum. Det
kan også anlegges sidespor til ny godsterminal på Øra.
Den rette linjen mot Halden kan gå nord for Skjærviken og Skjeberg eller sør for Skjærviken og i
teorien krysse Skjebergkilen i rørtunnel. Den rette linjen vil antagelig først bli aktuell ved utbygging
av høyhastighet.
På Årum kan jernbanen legges i en kort tunnel under bebyggelsen og E6 før den går inn til ny
Sarpsborg stasjon ved Hafslund smelteverk. Dersom stasjonen legges parallelt med eller integreres i
smelteverket kan man få en krapp kurve mot Halden. Godstrafikken kan passere denne i en større
bue lengre sør. Den nye stasjonen vil møte mindre konkurranse fra Råde og Fredrikstad og vil bli
liggende tett inntil den planlagte rv. 111 med ny broforbindelse til Sarpsborg sentrum nord på
Hafslundsøy.
MER INFO:
Kronikk med utvidet trasebeskrivelse:
Jernbanen bør legges på Østsiden, https://goo.gl/U7Zi62
Undersøkelse om ny Fredrikstad stasjon:
Flytting av Fredrikstad stasjon, https://goo.gl/2j9dtF
Undersøkelse om rørtunnel i Fredrikstad:
Rørtunnel gjennom Glomma, https://goo.gl/MJdvtg
Kristoffer Hagen, kristoffer_hh@live.no
27.09.2015

RØRTUNNEL GJENNOM
GLOMMA
En alternativ trase for Østfoldbanen
Sammendrag
I denne undersøkelsen er det undersøkt muligheten for å bygge en rørtunnel under Glomma
i Fredrikstad og muligheten for å føre jernbanelinjen mot Sarpsborg eller direkte mellom
Fredrikstad og Halden.
Undersøkelsen er foretatt med allment tilgjengelige midler og foretatt privat fra et mest
mulig objektivt synspunkt.

Kristoffer Hagen
Revidert 04.10.2015
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Sammendrag
I denne undersøkelsen er det undersøkt muligheten for å bygge en rørtunnel under Glomma
i Fredrikstad og muligheten for å føre jernbanelinjen mot Sarpsborg eller direkte mellom
Fredrikstad og Halden.
Undersøkelsen er foretatt med allment tilgjengelige midler og foretatt privat fra et mest
mulig objektivt synspunkt.

1

1: Prinsippskisse for rørtunnel.

Bakgrunn
Dagens trasealternativer for en dobbeltsporet intercityjernbane gjennom Nedre Glomma
kan deles i fire alternativer.
1) Jernbane i en s-kurve langs dagens spor.
2) Jernbane uten s-kurve og på helt eller delvis nytt spor.
a) Jernbane gjennom Fredrikstad med krysning av Glomma og linje direkte til Halden.
b) Jernbane direkte mellom Råde og Skjeberg med stasjon på Rolvsøy.
c) Jernbane fra Råde til Sarpsborg og linje direkte til Halden.
Disse alternativene har blitt utredet i flere omganger. Disse utredningene er:
Konsekvensutredningen for Høyhastighetsprosjektet Oslo- Kornsjø (Gøteborg) (1991),
Mulighetsstudie: utbyggingskonsepter for intercitystrekningen Østfoldbanen (2011) og
Konseptvalgutredning for IC-strekningen Oslo – Halden (2012).

Tidligere utredninger
I alle disse utredningen ble det trukket fram to punkter som begrunnet hvorfor en jernbane
mellom Fredrikstad og Halden var problematisk:
1) For å få god nok fjelloverdekning for en tunnel under Glomma måtte en ny stasjon på
Grønli bygges 40 meter under overflaten.
2) Verneområdene innerst i Skjebergkilen ville bli sterkt påvirket av en ny trase.
I de to siste utredningene ble det også trukket fram et tredje punkt:
3) Råde stasjon måtte nedlegges for å kunne kjøre gjennomgående tog i 250 km/h.
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I Konsekvensutredningen for Høyhastighetsprosjektet Oslo- Kornsjø (Gøteborg) (1991) er
alternativene beregnet for 200 km/h. Råde stasjon nevnes ikke spesifikt, men det er ikke lagt
fram et krav om nedleggelse ved en direkte linje mellom Fredrikstad og Halden.

Ny undersøkelse
I denne undersøkelsen har jeg sett nærmere på en krysningsløsning av Glomma og viser
hvordan dette kan løses.
Prinsippet om at Råde stasjon må nedlegges hvis jernbanen går mellom Fredrikstad og
Halden, men kan beholdes hvis jernbanen går mellom Fredrikstad og Halden via Sarpsborg
fremstår som merkelig. Ved å gå vekk fra kravet om 250 km/h for enkelte kortere
strekninger kan man få en bedre jernbanetrase som er bedre tilpasset landskapet.

Stasjoner i Nedre Glomma
Ved å beholde dagens s-kurve vil man kunne få et større marked og kortere reiseavstand til
stasjonene for flere, men dette vil gå på bekostning av reisetiden mellom Oslo og Halden
(Gøteborg) og føre til større inngrep i tettbefolkede områder.
I eksempelet med Nedre Glomma ville den optimale plasseringen av en stasjon på en rett
linje være i det punktet som flest reisende kan reise effektivt til og fra. Punktet bør være i et
allerede eksisterende knutepunkt eller i et potensielt framtidig knutepunkt. Dersom det er
mulig å føre en direkte linje gjennom en av byene vil dette være foretrukket grunnet større
marked.
Det er to punkt som tilfredsstiller denne definisjonen. Disse punktene er:
1. Fredrikstad og evt. vendestasjon på Lisleby
2. Sarpsborg
Rolvsøy er i tidligere sammenhenger nevnt som et alternativ til Fredrikstad og Sarpsborg,
men mangler potensiale for utvikling av knutepunkt.
Fredrikstad er som nevnt ovenfor forkastet grunnet seilingshøyde og dybde til fjell, men
denne undersøkelsen tilbakeviser dette.

Rørtunnel: Teori
En rørtunnel også kalt rørbru er en tunnel som flyter i vannet. Tunnelen holdes stabil ved
hjelp av oppdrift og festeanordninger. Tunnelen vil i de aller fleste tilfeller deles i tre med to
trafikkløp ytterst på hver side og en servicetunnel i midten.
Bygging av en rørtunnel ble første gang foreslått på slutten av 1800-tallet som en mulighet
for krysning av den Engelske kanal. Konseptet er deretter foreslått en rekke ganger og er i
dag aktuelt for flere fjordkrysning i Norge av bl.a. Sognefjorden, Bjørnafjorden og
Rovdefjorden.
Utviklingen av senketunneler og gjennombrudd innen bl.a. offshoreteknologien har ført til at
det i dag er mulig å bygge en rørtunnel. I løpet av de siste årtiene har det blitt utviklet
løsninger og materialer som vil benyttes i en rørtunnel. De siste tiårene har man også
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videreutviklet konseptet og funnet ut at for kortere distanser kan man forankre rørtunnelen
i endene.
Rørtunneler er ansett som en billigere løsning enn tradisjonelle undersjøiske tunneler eller
høybroer.
Ved bygging av en rørtunnel er det flere mulige metoder. Den første er basert på metoden
bak senketunneler. Man senker seksjonen ned og fester dem sammen med naboseksjonene.
Den lave dybden muliggjør også metoder fra brobygging. Ved bruk av undervannssveising
kan man bygge pilarer og bygge hele tunnelen bit for bit ut fra disse. Når man er ferdig kan
man pumpe ut vannet og få en ferdig tunnel.

Bruk av rørtunnel i Fredrikstad
Elven Glomma
Glomma er en 600 kilometer lang elv som har utløp i Fredrikstad. Hovedløpet av Glomma
blir i dag krysset av buebroen Fredrikstadbrua som har en seilingshøyde på 39,5 m. Under
brua er elven 140 meter bred og litt over 20 m dyp.
Norsk institutt gjennomførte i slutten av 2014 kontinuerlige målinger av strøm med en
profilerende strømmåler i elveløpet under Fredrikstadbrua. Disse målingene viser at den
øvre halvdelen av elven består av en kraftig ferskvannsstrøm som er på vei nedover elven.
Den nedre delen består av en kompensasjonsstrøm bestående av saltvann på vei oppover
elven. Et interessant funn i denne undersøkelsen er at tidevannet har stor påvirkning på
strømmønsteret helt ned til bunnen av elven.
Rørtunnelen gjennom elven
En jernbane i tunnel krever en frihøyde på 6,8-7,1 meter fra toppen av sporet og til taket.
Hvis man beregner at konstruksjonen er på rundt 0,5 meter, vil det bli rundt 7,5-8 meter fra
sporet og opp til toppen av konstruksjonen.
Høyden på sporets fundament skal være rundt 0,8 m. Høyden på hele
rørtunnelkonstruksjonen blir da rundt 8,2-8,5 m.
Dybden på Alvimkaia i Sarpsborg er i dag 7,3 m. Dersom seilingsdybden reduseres til 7 m vil
man kunne få et jernbanespor på kote -15 m.
Kobling mellom tunnel og eksisterende jernbane
Avstanden fra elvekanten til enden av nye Fredrikstad stasjon er omtrent 1100 m. I
undersøkelsen «Flytting av Fredrikstad stasjon» undersøkte jeg alternativer for nye
Fredrikstad stasjon. Det var to alternativer i forskjellig høyde.
1. Stasjon i terreng på kote +10 m.
2. Stasjon i tunnel på kote +1 m.
Dersom stasjonen plasseres på kote +10 m vil høydeforskjellen mellom tunnelen og
stasjonen bli 25 m. For at en jernbanen skal klare denne forskjellen må den stige 22,7 ‰.
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Dersom stasjonen plasseres på kote +10 m vil høydeforskjellen mellom tunnelen og
stasjonen bli 16 m. For at en jernbanen skal klare denne forskjellen må den stige 14,5 ‰.
Jernbaneverket operer med en stigning på 12,5 ‰ som maksimal stigning for godstog og
30,0 ‰ ved persontrafikk.
Stasjon i tunnel er dermed det eneste realiserbare alternativet for en stasjon på Grønli og
rørtunnel under Glomma. For at stigningen skal reduseres til 12,5 ‰ kan man enten senke
stasjonen til rundt kote -1 eller minke seilingsdybden til 5,75 m. Man kan også gjøre en
kombinasjon av disse to tiltakene.

2: Rørtunnel og nye traseforslag rundt Fredrikstad.

5

Nye muligheter ved rørtunnel i forhold til tidligere alternativer
Tidligere utredninger for en krysning av Glomma i Fredrikstad har fokusert på en undersjøisk
tunnel eller høybro. Det som skiller en rørtunnel fra tidligere foreslåtte løsninger er at den vil
passe bedre inn i byen og samfunnet.

Nye momenter
Det er spesielt to nye momenter som er viktige. Disse er en felles jernbanestasjon på Grønli
og en godsterminal på Øra.




Dersom Fredrikstad stasjon flyttes til Grønliområdet og legges i tunnel vil rørtunnelen
og nåværende jernbane mot Sarpsborg kunne betjenes fra samme plattform. Dette
krever som over skrevet at stasjonen senkes og ligger delvis i tunnel. Alternativet kan
kombineres med en vendestasjon på Lisleby og skinnegående lokaltog/ bybane.
Ved å legge inn et trekantspor på østsiden av Glomma kan godstog på Østfoldbanen
kjøre inn på en godsterminal på Øra. Terminalen vil samhandle med den nåværende
containerterminalen til Borg Havn og dermed sikre en dirkete overføring mellom båt
og jernbane. Terminalen vil erstatte godsterminalen på Rolvsøy.
Beregninger viser at det trengs 1560 meter 12,5 ‰ bratt stigning for å komme opp
fra tunnelen (15 muh) og til terrengnivå på Øra (4 moh). Avstanden mellom tunnelen
og terminalen antas å bli rundt 2000 m.

Med en flytting av Rolvsøyterminalen til Øra vil man kunne uavhengig av trasevalg nedlegge
eksisterende jernbane mellom Fredrikstad (Lisleby) og Sarpsborg (Hafslund). Denne kan i
framtiden benyttes på flere måter. F.eks. et skinnegående transportsystem (bybane etc.)
eller en hurtigsykkelvei.

Fordeler under utvikling og bygging
Det er flere fordeler ved å bygge en rørtunnel i Fredrikstad.
Fredrikstad har en av Nord-Europas største tørrdokker. Denne inngår i Jotne TestCenter, som
er et større utviklings og testsenter for offshoreteknologi.
I 2008 ble benyttet Skanska tørrdokken til å lage et undersjøisk parkeringshus som nå
benyttes på Tjuvholmen i Oslo.
Fredrikstad er også base for ingeniørfagutdanning ved Høyskolen i Østfold og har et større
fagmiljø innen ingeniørfag.
Disse fordelene fører til at kostnadene ved utvikling og bygging av en rørtunnel vil bli
redusert da man allerede har byggeplass med testlaboratorier og fagmiljø tilgjengelig.
Eventuelle reparasjoner og tilpasninger kan foretas i nærmiljøet noe som kan føre til store
innsparinger.
En rørtunnel i Fredrikstad vil gå over en strekning på rundt 140 meter. Denne strekningen er
kort og vil dermed kunne anses som et logisk alternativ for den første fullskala rørtunnelen i
verden. Erfaringen fra en rørtunnel i Fredrikstad vil være svært nyttige ved bygging av lengre
tunneler i Norge og utlandet.
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Noen må bygge den første rørtunnelen. Undersøkelsene mine tyder på at dette kan gjøres i
Fredrikstad.

Andre bruksområder for rørtunnel
En rørtunnel kan også brukes for veier. En viktig forskjell mellom jernbane og vier er den
tillate stigning. Statens vegvesen operer med en maksimal stigning på 5% = 50 ‰ i
veitunneler. Dette betyr at for en veitunnel som ligger på samme nivå som jernbanetunnelen
vil det kreves 500 meter lange ramper. Under følger en skisse over mulige veitraseer.

3: Skisse for veikryssinger av Glomma i rørtunnel.

Delkonklusjon
Basert på undersøkelsene vil jeg anse det som teknisk mulig å bygge en rørtunnel i
Fredrikstad. En rørtunnel i Fredrikstad anses å bli vesentlig billigere enn en undersjøisk
tunnel eller høybro som er utredet tidligere.

7

Trase mellom Fredrikstad og Halden
Det er flere alternativer for en jernbanetrase mellom Fredrikstad og Halden.
Disse kan primært deles i to alternativer



Mot Sarpsborg / Hafslund (Ørabanen)
Direkte østover mot Skjeberg

Fredrikstad øst
Øst for tunnelen vil jernbanen gå i oppoverbakke mot Rakkestadsvingen/Fredrikstad øst.
Ved Rakkestadsvingen/Fredrikstad øst kommer jernbanen fra tunnelen inn fra vest. Her er
det mulighet for et større knutepunkt som her omtales som Fredrikstad øst.
Mot sør kan en forbindelse grene av mot en ny godsstasjon i tilknytning til havnen på Øra og
mot øst kan jernbanen fortsette i rett linje mot Halden. Mot nord kan jernbanen gå mot
Hafslund og østre linje.
Den nøyaktige utformingen av dette knutepunktet er ikke fastlagt og deler av dette kommer
antageligvis til å bli lagt under bakken. Dersom man velger å gå nordover mot Hafslund bør
det vurderes å forberede for en rett linje mot Halden.

Alternativ 1: Fredrikstad øst-Hafslund (Ørabanen)
Ideen om en jernbane fra Fredrikstad øst og til Hafslund har tidligere vært utredet som en
ren godsbane, da under navnet Ørabanen. En ny dobbeltsporet jernbane vil i store trekk
følge disse planene.
Jernbanen vil gå gjennom et flatt terreng som er dominert av kraftlinjen mellom Hafslund og
Øra. En foreslått ny havnevei mellom Årum og Øra vil i stor grad ligge parallelt med
jernbanen.
Ved Årum kan jernbanen gå i tunnel under bebyggelsen og E6.

Ny Sarpsborg stasjon
En mulighet for plassering av ny stasjon i Sarpsborg er ved det nedlagte smelteverket på
Hafslund og integreres i dette. Nord for den nye stasjonen vil det være avgrening mot nord
mot Østre linje. Jernbanen mot Halden vil gå i en kurve inn på dagens jernbane mot Halden.
En tunnel gjennom Nordbergfjellet vil kunne øke kurveradiusen.
En stasjon nærmere Årum åpner opp for en tunnel under Bede.
Godstrafikken kan gå i en egen kurve lengre sør slik at de unngår kurven og stasjonen.
En stasjon i kortest mulig distanse fra Sarpsborg sentrum vil være foretrukket fra et
markedsperspektiv. Det er viktig å ta hensyn til framtidige planer for en eventuell ny
broforbindelse over Glomma til Sarpsborg sentrum. Den nye stasjonen i Hafslundområdet vil
etter alt å døme møte mindre konkurranse fra Råde og Fredrikstad og være mer aktuell for
pendlere fra E6.
Den nøyaktige utformingen av en ny Sarpsborg stasjon og linjeføringen rundt denne bør
utredes nærmere.
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Alternativ 2: Fredrikstad øst-Skjeberg
Vest for Skjeberg
Vest for Skjeberg er det generelt tre alternativer:




Nord for Skjærviken
Sør for Skjærviken
Kryssing av Skjebergkilen

Et av de viktigste problemene som må avklares er om jernbanen skal gå nord eller sør for
tettstedet Skjærviken.
En trase nord for Skjærviken vil krysse en dalsøkket som går mellom Hunnebonn og
Greåkerområdet. Dette området er et relativt uberørt kulturlandskap. Området var også
åsted for Slaget om Borge kirke som utspilte seg i 1660.
En trase sør for Skjærviken og over Talbergsundet vil gi påvirkning av kulturlandskapet nord
for Torsnes kirke. Den nåværende kanalen gjennom Talbergsundet er grunn og dårlig noe
som fører til en dårlig vannutskifting i Hunnebonn. En krysning av Talbergsundet kan derfor
gjennomføres på en lav bru med et spenn. Dette alternativet er ikke undersøkt tidligere og
kan etter min kjennskap gi mindre påvirkninger på kulturlandskapet enn å legge jernbanen
nord for Skjærviken.
Dersom man velger å føre dobbeltsporet sør for Skjærviken og over Talbergsundet kan man
på et senere tidspunkt anlegge en krysning av Skjebergkilen. Her kan man bruke konseptet
bak en rørtunnel. Tunnelspennet vil være rundt 500 meter, betydelig lengre enn i
Fredrikstad. Det kan være en fordel at denne tunnelen ikke blir påbegynt før konseptet er
prøvd ut, enten i Fredrikstad eller andre steder.
Hvis man legger til grunn at jernbanen på et senere tidspunkt vil krysse Skjebergkilen kan
man anlegge den rundt 7 kilometer lange strekningen mellom østsiden av Talbergsundet og
Skjeberg i en lavere standard. Denne strekningen går gjennom et viktig kulturlandskap og
kan ved en realisering av en kryssing av Skjebergkilen brukes for godstrafikken fra Øra mot
Østre linje.
Øst for Skjeberg
Øst for Skjeberg er det primært to alternativer. Man kan enten i større eller mindre grad
følge nåværende jernbane eller anlegge en helt ny trase.
Det å legge den nye jernbanen langs med nåværende jernbane kan gi fordeler med tanke på
en framtidig krysning av Skjebergkilen og en gods eller lokalbane mot Strømstad og
Gøteborg.

Anbefalt trase
Jeg vil anbefale at man i det videre planarbeidet fokuserer på alternativ 1 (Ørabanen), da
dette alternativet har den enkleste linjeføringen og muliggjør forbindelse til østre linje og
stasjon i Sarpsborg. Alternativ 2 kan anses som en del av en framtidig høyhastighetsbane.
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Under følger det en skisse av alternativer mellom Fredrikstad og Halden.
Alternativene må på ingen måte anses som endelig, men er ment for å gi et utgangspunkt for
videre arbeid.

4: Trasealternativer mellom Fredrikstad og Halden. Røde linjer er forslag til nyanlegg (alternativ 1). Blå linjer er andre
vurderte forslag (alternativ 2). Stiplet svart linje kan nedlegges.

Konklusjon
Basert på undersøkelsene mine er det teknisk mulig å krysse Glomma i Fredrikstad. Mellom
Fredrikstad og Halden anbefales det at man følger Ørabanens trase mot Hafslund og
deretter retter ut langsmed nåværende jernbane. Basert på disse undersøkelsene foreslås
det derfor å igangsette en mulighetsstudie/forstudie som vil innlede full planlegging.
Anleggsstart kan ved fortløpende planlegging og finansiering foretas i løpet av fem år. Med
en anslått anleggstid på mellom 1 til 3 år vil alternativet kunne stå ferdig en gang mellom
2020 og 2026. Alternativet veil dermed oppfylle NTPs målsetninger om dobbeltspor til
Sarpsborg i 2026 og videre til Halden i 2030.
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Kilder
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VURDERING AV NYE OG TIDLIGERE
FORSLAG FOR NY IC-STREKNING
HAUG (RÅDE) – HALDEN
Nytt dobbeltspor gjennom Nedre Glomma

Denne undersøkelse gjennomgår flere tidligere og nye forslag
for nytt dobbeltspor gjennom Nedre Glomma.
På bakgrunn av arbeidet anbefales det et forslag.

Kristoffer Hagen
29.03.16

Forord
Debatten om nytt dobbeltspor gjennom Nedre Glomma har pågått i rundt 20 år. Det har blitt
fremsatt påstander om at tidligere utredninger har blitt manipulert for å gjøre et alternativ bedre
enn det virkelig er.
For å bringe klarhet i dette har jeg gjennomført denne undersøkelsen.
Forslagene som blir vurdert i denne undersøkelsen har variert bakgrunn. Noen har blitt foreslått for
over 20 år siden og blitt utredet flere ganger, mens andre har bare blitt diskutert i lokalavisene og
sosiale medier.
Under arbeidet har det blitt gjort flere funn som kan tyde på bevisst manipulering og desinformasjon.
Dette gjelder spesielt Mulighetsstudien fra 2011 der flere kartskisser er rotert og kostnadsoverslag er
vesentlig endret både i positiv og negativ retning i forhold til Konsekvensutredningen fra 1992.
Denne sammenligningen har blitt supplert med egne observasjoner av terrenget ute i marken og
andre undersøkelser.
På bakgrunn av funnene er det beregnet nye kostnader for en del tidligere forslag. Det er også blitt
beregnet kostnader for forslag som ikke har blitt utredet tidligere. For å skape bedre oversikt har jeg
tatt i bruk en ny nummerering som dekker alle vurderte forslag.
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Status i dag
Enkeltsporet jernbane på hele strekningen. Planer for nytt dobbeltspor Haug - Seut og ny stasjon i
Fredrikstad er nesten fullført eller fastsatt.
Eksisterende jernbanetrase har flere svake punkter som på lang sikt (ca. 10 – 20 år) krever større
utbedringer. Dette gjelder bru over Rolvsøyveien (fv109) ved Grønli i Fredrikstad og bru over
Rolvsøysund som nærmer seg maksimal levetid.

Forutsetninger lagt til grunn
Dimensjonert hastighet for jernbanen settes til 200 km/t dersom ikke annet er oppgitt.
Denne undersøkelsen har hovedfokus på strekningen Haug (Råde) – Skjeberg men
kostnadsberegningene gjelder for hele strekningen Haug (Råde) – Halden.
Det er ikke tatt stilling til traseføring i Halden sentrum eller plassering av stasjon ny stasjon i Råde.
Denne undersøkelsen behandler ikke spørsmålet om høyhastighetsbane direkte mellom Oslo og
Nedre Glomma, da dette anses som et separat jernbanesystem som vil benytte egne traseer. IC og
høyhastighet vil også betjene to forskjellige transportmarkeder.
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Vurderte forslag
Forslag
Referanse
Forslag 0A
Forslag 0B
Forslag 1A
Forslag 1B
Forslag 2A

Forslag 2B

Forslag 2C

Forslag 3A

Forslag 3B

Forslag 4

Beskrivelse
Fullføring av Follobanen og nytt dobbeltspor gjennom Moss.
Referanse og strekninger planlagt realisert til 2021. (Nytt dobbeltspor Haug (Råde)
– Fredrikstad (Seut).)
Ingen utbedringer av dagens jernbane. Kun referanse.
Nytt dobbeltspor Råde – Fredrikstad – Sarpsborg – Hafslund – Halden på vestsiden
av Glomma. Ny stasjon i Fredrikstad på Grønli og eksisterende stasjon i Sarpsborg.
Som 1A, men med ny stasjon i Sarpsborg på Borregårdsjordet.
Nytt direkte dobbeltspor Råde – Rolvsøy – Skjeberg og nytt felles dobbeltspor
Skjeberg – Halden. Dagens enkeltspor beholdes Råde – Fredrikstad – Sarpsborg –
Hafslund – Skjeberg. Ny felles stasjon på Rolvsøy og ny stasjon i Fredrikstad på
Grønli og eksisterende stasjon i Sarpsborg.
Nytt direkte dobbeltspor Råde – Rolvsøy – Skjeberg og nytt dobbeltspor Skjeberg –
Halden. Dagens enkeltspor beholdes Hafslund – Skjeberg for forbindelse til østre
linje. Ny felles stasjon på Rolvsøy og ingen stasjon i Fredrikstad og Sarpsborg.
Nytt direkte dobbeltspor Råde – Rolvsøy – Skjeberg og nytt dobbeltspor Skjeberg Halden. Ny felles stasjon på Rolvsøy og ingen stasjon i Fredrikstad og Sarpsborg.
Etablering av bybanesystem på dagens enkeltspor Råde – Fredrikstad – Sarpsborg
– Hafslund – Skjeberg og Østre linje. Ny sidelinje på bybanen Greåker – Alvim –
Kalnes.
Nytt dobbeltspor Råde – Fredrikstad – Borge – Hafslund – Halden på østsiden av
Glomma, med ny kryssing av Glomma med rørtunnel i Fredrikstad. Ny stasjon i
Fredrikstad på Grønli og ny stasjon i Sarpsborg på Hafslund. Ny godsterminal på
Øra.
Nytt dobbeltspor Råde – Fredrikstad og Skjeberg – Halden og nytt direkte
dobbeltspor Fredrikstad – Skjeberg med ny kryssing av Glomma med undersjøisk
tunnel i Fredrikstad. Dagens enkeltspor beholdes Fredrikstad – Sarpsborg –
Hafslund – Skjeberg. Ny stasjon i Fredrikstad på Grønli.
Nytt dobbeltspor Råde – Fredrikstad og Skjeberg – Halden. Nytt direkte
dobbeltspor Råde – Sarpsborg – Skjeberg. Dagens enkeltspor beholdes Fredrikstad
– Sarpsborg. Ny stasjon i Fredrikstad på Grønli (uten tunnel). Dagens stasjon i
Sarpsborg.
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Sammenheng mellom denne og tidligere undersøkelser/rapporter
Nummereringstabell
Nummereringstabell for nye og tidligere forslag som blir vurdert i denne undersøkelsen:
Se også omtale av hver undersøkelse under.
Denne
undersøkelsen
Referanse
Forslag 0A
Forslag 0B
Forslag 1A
Forslag 1B
Forslag 2A
Forslag 2B
Forslag 2C
Forslag 3A
Forslag 3B
Forslag 4

Konsekvensutredning Mulighetsstudien
(1992)
(2011)
Referanse

Konseptvalgutredning (2012)
ØB 0, Referanse

Nytt forslag
Alt. A

Alt. 1

ØB 4B

Alt. B2, bru

Alt. 2B

ØB 4E

Alt. 2A
Alt. 2D

ØB 4D
ØB 4F

Nytt forslag
Alt. B3.1
Alt. B1

De spesifikke utredningene og sammenligning av disse er omtalt nedenfor.
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Tidligere forslag som ikke blir vurdert i denne undersøkelsen
Se også omtale av hver undersøkelse under.
Konsekvensutredning Mulighetsstudien
(1992)
(2011)
Alt. B2, tunnel
Ikke omtalt

Alt B3.2

Ikke omtalt

Alt. C

Ikke omtalt

Ikke omtalt

Alt. 2C og 2E

Ikke omtalt

Ikke omtalt

Ikke omtalt

Ikke omtalt

Ikke omtalt

Ikke omtalt

Ikke omtalt

Ikke omtalt

Ikke omtalt

Ikke omtalt

Ikke omtalt

Ikke omtalt

Konseptvalgutredning Beskrivelse
(2012)
Ikke omtalt
Likt forslag 2A, men med bruk
av tunnel istedenfor høybru.
Omtalt kort i denne
undersøkelsen under
sammenligning av tidligere
utredninger.
Ikke omtalt
Nytt dobbeltspor Råde –
Fredrikstad – Rolvsøy. Ny bru
over Glomma ved Rolvsøy og
nytt direkte dobbeltspor
Rolvsøy – Skjeberg.
ØB 4C
Er også behandlet i
Høyhastighetsutredningen
(2012).
Rett høyhastighetslinje Ski –
Sarpsborg og videre mot
Sverige.
Konsekvensutredningen
(1992) presenterte flere
alternativer.
Kort omtale under ØB Likt forslag 4, men med
4F.
forskjellige
stasjonsplasseringer i
Sarpsborg.
2C: Borregårdsjordet.
2E: Sarpsborg sentrum
(underjordisk).
ØB 1
Reduksjon av
transportbehovet for å unngå
utbygging av jernbanen
ØB 2
Mer effektiv bruk av dagens
infrastruktur
ØB 3A
Mindre utbedringer av
jernbanenettet
ØB 3B
Utvidelse av
ekspressbussnettet
ØB 4A
Som forslag 1A, men uten
godstrafikk.
ØB 4G
Som forslag 1A, men med
utvidelse til 4 spor Ski – Moss.
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Tidligere utredninger
Scanlink og forbindelsen Oslo - Göteborg (1988 - 1990)
I 1988 ble rapporten «ScanLink: investeringer i infrastrukturen på norsk side» publisert. I denne
rapporten ble det beregnet kostnader ved nødvendig infrastruktur for realisering av Scanlink for
godstrafikk. Beregnet trafikkmengde var på 21 godstog per døgn. (1 godstog i timen i hver retning).
Man beregnet opprusting til dobbeltspor for hele strekningen. For noen strekninger skulle
dobbeltsporet bestå av opprusting av eksisterende jernbane og et nytt enkeltspor i ny trase. Dette
gjaldt Råde – Sarpsborg og Berg – Svinesund (kryssing av Iddefjorden). I forordet ble det opplyst om
at det grunnet kort tidsfrist ikke var utført studier i marken. Rapporten ble omarbeidet i 1989.
I rapporten var det foreslått to alternativer for Råde – Skjeberg som ligner forslag vurdert her. I
alternativ A beregnet man en rett linje mellom Råde og Sarpsborg. Tilsvarer forslag 4. I alternativ B
beregnet man en rett linje mellom Ørmen og Rolvsøy. Dette tilsvarer vestre del av forslag 2A/B og C.
Det ble også omtalt muligheten for at godsterminalen på Rolvsøy kunne avlaste Alnabru ved at
godstog fra utlandet ble skiftet her. Det ble forutsatt at alle persontog skulle kjøre via Fredrikstad.
I 1990 ble utredningen «Forbindelsen Oslo - Gøteborg: standardheving – traseforbedringer»
Denne utredningen baserte seg på Scanlink-rapporten men endret fokuset fra godstrafikk til
persontrafikk. Alternativ A og B skulle nå beregnes for hurtige persontog. Det opplyses om at enkelte
partier er studert ved befaring i marken.
I rapporten fra 1989 skulle alt. A koste 422 mill. og alt. B koste 388 mill. kr. Men i utredningen fra
1990 hadde kostnadene endret seg både alt. A og B ville nå begge koste 482 mill. kr. Den store
økningen for alt. B kommer sannsynligvis av befaringer i marken.

Høyhastighetsprosjektet 1992
I 1992 utførte Høyhastighetsprosjektet Oslo – Kornsjø (Gøteborg) en konsekvensutredning av
strekningen Oslo - Kornsjø. (tilsv. KVU). I denne ble det utredet flere alternativer (ved vurdering i
denne undersøkelsen står nytt nummer i kursiv):








Alt. A (forslag 1A)
Alt. B1 (forslag 4)
Alt. B2, tunnel
Alt. B2, bru (forslag 2A)
Alt. B3.1 (forslag 3B)
Alt. B3.2
Alt. C

I denne utredningen falt valget på alt. A og dernest B1 og B3.1. For alternativ B2 utredet man et
tunnelalternativ da dette var billigere enn høybru. Kostnadsmessig var alt. A best og B2, bru verst.
B3.1 og B1 kostet omtrent det samme og kom samfunnsøkonomisk likt ut. Man antok at
utenlandstogene ville spare rundt 6 min ved å bruke en rett linje fremfor bane via begge byene.
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Mulighetsstudie 2011
I 2011 ble det utført en mulighetsstudie for strekningen Råde – Halden. Det ble vurdert flere
alternativer (ved vurdering i denne undersøkelsen står nytt nummer i kursiv):







Alt. 1 (forslag 1A)
Alt. 2A (forslag 3B)
Alt. 2B (forslag 2A)
Alt. 2C
Alt. 2D (forslag 4)
Alt. 2E

I denne studien kom alternativ 1 samfunnsøkonomisk best ut. Deretter kom 2B, 2D og til slutt 2A.

Konseptvalgutredning 2012
I 2012 publiserte Jernbaneverket «Konseptvalgutredning for IC-strekningen Oslo – Halden». Denne
baserte seg på mulighetsstudien og skriver enkelte steder ordrett fra denne. Det ble vurdert flere
konsepter (ved vurdering i denne undersøkelsen står nytt nummer i kursiv):












ØB 1
ØB 2
ØB 3A
ØB 3B
ØB 4A
ØB 4B (forslag 1A)
ØB 4C
ØB 4D (forslag 3B)
ØB 4E (forslag 2A)
ØB 4F (forslag 4)
ØB 4G

Tre konsepter ble anbefalt videreført og utredet videre. Disse var ØB 3A, ØB 4B og ØB 4F. Valget falt
på konsept ØB 4B og dernest på ØB 4F. Reisende til Sarpsborg og Halden ville spare ca. 9 minutter
ved konsept ØB 4F på grunn av kortere trase og bortfall av stopp i Fredrikstad. Dersom togene ikke
stoppet i Råde og Rygge ville man spare ytterligere ca. 6 min.
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Sammenligning av tidligere utredninger
Det er overaskende store avvik på flere områder mellom utredningene. Dette gjelder spesielt
Konsekvensutredningen fra 1992 og Konseptvalgutredningen fra 2012. Disse utredningene tilsvarer
hverandre og skulle i prinsippet komme til samme konklusjon. Begge utredningene kom fram til at
forslag 1A var best, men rangeringen av de andre vurderte alternativer er forskjellige.
Noen interessante funn:







Det dyreste forslaget i 1992 er det billigste i 2011! Forslag 2A gikk fra å være det dyreste
forslaget i Konsekvensutredningen fra 1992 til å bli det billigste i Mulighetsstudien fra 2011.
Forslag 3C er mye dyrere enn 4 i 2011. I 1992 var kostnaden for disse omtrent lik.
Forslag 3C er i 2011 blitt det dyreste alternativet, 25 % dyrere enn 2A. I 1992 var det motsatt,
2A var 9,3 % dyrere enn 3C.
Flere kartskisser i mulighetsstudien (2011) er ikke orientert mot nord. Kartskissene er vridd
nesten 5 grader mot venstre. Denne endringen skulle vært merket med nordpil og påvirker
spesielt alt. 1 som virker kortere og mindre sikksakkformet.
Forslag 2A og 3C er lagt mye lengre sør i konseptvalgutredningen fra 2012 enn i
mulighetsstudien fra 2011 og konsekvensutredningen fra 1992.
Dette fører til at forslagene vil komme i større konflikt med naturreservatet i Skjebergkilen.
I konseptvalgutredningen er hvert konsept presentert separat på en egen kartskisse. På
kartskissene for ØB 4E (2A i denne undersøkelsen) er ny jernbane tegnet inn sør for
naturreservatet. Den opptegnede traseen er foreslått på bru over sundet mellom Kvastebyen
og Høysand. Denne traseen vil komme i konflikt med viktige friluftsområder. På kartskissen
for ØB 4D (3B i denne undersøkelsen) skal jernbanen gå tvers gjennom naturreservatet.

Vurdering av kostnadsberegninger
Forslag 2A
Forslag 2A gikk fra å være det dyreste forslaget i 1992 til å være det billigste i 2011.
I forslag 2A som er rett linje med ny felles stasjon på Rolvsøy, er det noen endringer fra 1992 til 2011.
I 1992 tok man utgangspunkt i en seilingshøyde på 25 meter for bru over Glomma. Denne brua ville
krysse ved Norsk Leca. Det ble forutsatt dårlige fundamenteringsforhold for brua. Ny stasjon på
Rolvsøy ville ligge nær bakkenivå.
I 2012 tok man utgangspunkt i en seilingshøyde på 39,5 meter for bru over Glomma. Grunnforhold er
ikke nevnt, men ifølge kartet vil jernbanen gå 500-600 m lenger sør, noe som vil føre jernbanen tvers
gjennom bebyggelsen på Torp!
En annen forskjell fra 1992 til 2011 er en reduksjon i standarden på eksisterende jernbane som ikke
ligger parallelt med nytt direkte dobbeltspor. I 1992 inkluderte kostnadsberegningen utbygging av
strekningen Råde (Skinnerflo) – Fredrikstad – Sarpsborg – Skjeberg til dobbeltspor med hastighet på
160 km/t. I 2011 inkluderte kostnaden bare ny stasjon i Fredrikstad med linjeomlegging.
Alle forslagene har omtrent like lang strekning med eksisterende jernbane som ikke erstattes.
I forhold til andre forslag blir ikke forslag 2A spesielt påvirket.
Endringene fra 1992 til 2011 gir totalt sett ingen forklaring på hvorfor forslag 2A har blitt billigere.
Scanlink-rapporten fra 1989 kom fram til at Ørmen – Rolvsøy ville være billigere. Året etter, i
utredningen Forbindelsen Oslo - Gøteborg fra 1990 kom man fram til at ny linje Ørmen – Rolvsøy
kostet like mye som ny linje Råde – Sarpsborg. Kostnadsøkningen for Ørmen – Rolvsøy fra 1989 til
1990 kommer sannsynligvis av feltstudier gjort i forbindelse med utredningen.
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En sannsynlig forklaring på kostnadsforskjellen for forslag 2A er at Mulighetsstudien fra 2011 hadde
mindre omfang og svakere lokalkunnskap enn Konsekvensutredningen fra 1992. Sannsynligvis var
også deler av forslag 2A også studert i felt i 1990. Observasjonene fra denne studien ble sannsynligvis
brukt i utredningen i 1992, selv om det ikke er angitt i utredningen.
I 1992 var forslag 2A 10 % dyrere enn forslag 4 (rett linje via Sarpsborg). Ved å ta utgangspunktet i
oppgitt kostnad for forslag 4 i Mulighetsstudien og øke denne med 10 % finner man en alternativ
kostnad for forslaget. Kostnaden for forslag 2A vil med denne beregningen øke fra i underkant av 16
milliarder til 18 milliarder.
I 1992 ble det også utredet en tunnelvariant for forslag 2A. Istedenfor å krysse Glomma med bru
skulle man gå i tunnel under elven. Tunnelvarianten ville være billigere enn bruvarianten. I 1992 var
tunnelvarianten av forslag 2A tunnel 4,5 % dyrere enn forslag 4. Denne varianten er ikke omtalt i
Mulighetsstudien fra 2011 og Konseptvalgutredningen fra 2012. På samme måte som for
brualternativet kan man beregne ny kostnad. Med denne beregningen vil tunnelalternativet koste 17
milliarder. 1 milliard billigere enn brualternativet.

Forslag 3C
Kostnaden for forslag 3C har derimot økt Konsekvensutredningen fra 1992 og Mulighetsstudien fra
2011. Forslaget er identisk i begge utredningene, med omtrent samme dybde. En mulig årsak til
prisøkningen er at referanseprisen for lengre jernbanetunneler kan ha økt. Dette kan ha
sammenheng med flere uheldige omstendigheter ved driving av f.eks. Romeriksporten og
Liertunnelen.
Derimot har utvikling av tunnelboremaskiner ført til at referanseprisen burde sunket. Det er ingen
indikasjon på at bruk av tunnelboremaskin er vurdert i noen av studiene. Men hvis man antar at
utredningen i 1992 var mer omfattende og gir en mer detaljert beskrivelse av traseen kan man anta
at resultatet fra 1992 er mer korrekt. I 2011 kom man fram til at 3C ville koste 25 % mer enn forslag
4. I 1992 skulle 3C koste 0,6 % mer enn forslag 4. Ny beregning blir altså på 16 milliarder, 4 milliarder
mindre enn opprinnelig anslag. Forskjellen på beregningen er altså. 4 milliarder kroner.
Tunnelen er beregnet til å være 10 km lang. Ved bruk av TBM vil man da bygge en toløpstunnel noe
som gir en total tunnellengde på 20 km. Med en gjennomsnittlig drivekostnad på 200.000 kr/m vil
dette gi en kostnad på 4 milliarder for selve tunnelen. Ny stasjon vil sannsynligvis ikke koste mer enn
2-3 milliarder. Prislappen på tunnel og stasjon vil dermed være på rundt 6 milliarder. Hvis man
beregner ytterligere 10 milliarder for resten av traseen og andre utgifter vil 16 milliarder være et
logisk anslag. Dette tyder sterkt på at beregningene i 1992 er mest korrekte.
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Vurdering av forslag
Referanse
Referanse tar utgangspunkt i at Follobanen og dobbeltsporet gjennom Moss blir fullført. Dette betyr
at det vil bli fire spor på strekningen Oslo – Ski og dobbeltspor Ski – Haug (Råde).

Forslag 0A

Forslag 0A tar utgangspunkt i at flere strekninger som er under planlegging eller bygging blir
ferdigstilt.
Dette gjelder Follobanen, Nytt dobbeltspor gjennom Moss og dobbeltspor mellom Råde og
Fredrikstad (Seut)
Det eneste tiltaket som gjøres innenfor området som behandles i denne undersøkelsen er nytt
dobbeltspor mellom Råde og Seut. Kostnaden på dette tiltaket er i Konseptvalgutredningen (2012)
anslått til å være rundt 2 milliarder. Med unntak av mindre tiltak på dagens stasjon i Fredrikstad for å
tilrettelegge vending av tog, vil det ikke gjøres tiltak på resten av strekningen.
På lengre sikt må det gjøres tiltak ved Rolvsøysund bru og ved Grønli. Kostnaden på dette vil
antageligvis være på 1-2 milliarder. Ny stasjon på Grønli uten linjeomlegging vil øke kostnaden med 1
milliard og er ikke tatt med her.
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Dette forslaget muliggjør en grunnrute på 2 tog i timen mellom Oslo og Fredrikstad og 4 tog i timen i
rushtiden.
Det blir kapasitet for gods på vestre linje utenfor rushtiden. Tiltak på østre linje og andre tiltak for
godstrafikken er ikke tatt med i dette forslaget.
Kostnad 3-4 milliarder.
Forslaget blir ikke videreført i opprinnelig utforming, men danner grunnlag for andre forslag.

Forslag 0B

Ingen utbedring av dagens jernbane
Forslag 0B tar utgangspunkt i at Follobanen og nytt dobbeltspor gjennom Moss blir fullført. Forslaget
skiller seg fra forslag 0A ved at det ikke blir byget nytt dobbeltspor mellom Råde og Fredrikstad.
Innenfor området som behandles i denne undersøkelsen blir det ikke gjort større tiltak. Det etableres
nye krysningsspor på strekningen Råde – Fredrikstad. Det vil ikke gjøres andre tiltak på strekningen.
På lengre sikt må det gjøres tiltak ved Rolvsøysund bru og ved Grønli. Kostnaden på dette vil
antageligvis være på 1-2 milliarder. Ny stasjon på Grønli uten linjeomlegging vil øke kostnaden med 1
milliard og er ikke tatt med her.
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Dette muliggjør en grunnrute på 2 tog i timen, men ingen økning i rush.
Grunnet høy utnyttelse av enkeltspor mellom Råde og Fredrikstad vil det være dårlig kapasitet for
gods på vestre linje. Tiltak på østre linje og andre tiltak for godstrafikken er ikke tatt med i dette
forslaget.
Kostnad 1-2 milliarder.
Forslaget blir ikke videreført i opprinnelig utforming, men danner grunnlag for andre forslag.

Forslag 1A

Forslag 1A inneholder alle tiltakene i forslag 0A. I tillegg inngår nytt dobbeltspor Seut – Fredrikstad –
Sarpsborg på vestsiden av Glomma og nytt dobbeltspor Sarpsborg – Halden. Ny stasjon i Fredrikstad
anlegges på Grønli med linjeomlegging og eksisterende stasjon benyttes i Sarpsborg.
Forslag 1A er det anbefalte alternativet i Konsekvensutredningen (1992) og Konseptvalgutredningen
(2012). Forslaget ble også omtalt i Mulighetsstudien (2011).
Kostnaden for forslaget ble beregnet til å være 16 milliarder i mulighetsstudien og 15,6 milliarder i
konseptvalgutredningen.
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Forslaget muliggjør opptil 4 tog i timen Oslo - Halden. Antatt grunnrute vil være 2 tog i timen Oslo –
Halden og 4 tog i timen Oslo – Fredrikstad i rush.
Det blir kapasitet for gods på vestre linje utenfor rushtiden. Tiltak på østre linje for å sikre fremføring
av gods i rushtiden ble i konseptvalgutredningen (2012) beregnet til å koste 2,7 milliarder. Andre
tiltak for godstrafikken er ikke tatt med i dette forslaget.
Kostnad uten tiltak for gods på østre linje: 16 milliarder
Kostnad med tiltak for gods på østre linje: 18,7 milliarder
Forslaget blir videreført.

Forslag 1B

Forslag 1B er identisk med forslag 1A med unntak av at stasjonen i Sarpsborg er flyttet til
borregårdsjordet. Eksisterende spor om nåværende stasjon kan opprettholdes for å betjene
industrispor og Østre linje. Eventuelt kan sporforbindelsen mellom Sannesund – nåværende
Sarpsborg stasjon legges ned.
Sarpsborg kommune publiserte i 2011 en rapport «Konsekvenser stasjonslokalisering Sarpsborg»
som konkluderte med at nåværende stasjonsplassering var bedre egnet og et billigere alternativ.
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Næringslivet i Sarpsborg har fremsatt forslag om å etablere en ny godsterminal ved Gatedalen
miljøanlegg. Ved forslag 1B vil denne være inneklemt mellom elven og fjellkollen. Terminalen kan
dermed bare betjene kortere godstog. Terminalen vil krysses av rv111 og flere kraftledninger. En
godsterminal her anses som urealistisk.
Kostnaden for forslag 1B anslås å bli høyere enn for forslag 1A. Anslått ekstrakostnad er 0,5
milliarder.
Kostnaden uten tiltak for gods på østre linje :16,5 milliarder
Kostnad med tiltak for gods på østre linje: 19,2 milliarder
Da forslag 1B regnes som dårligere og dyrere enn forslag 1A blir ikke forslaget videreført.
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Forslag 2A

Forslag 2A inneholder alle tiltakene forslag 0B. I tillegg inngår nytt dobbeltspor i rett linje Råde –
Rolvsøy – Skjeberg. Dagens enkeltspor beholdes Råde – Fredrikstad – Sarpsborg – Hafslund –
Skjeberg med forbindelse til Østre linje. Ny felles stasjon for Fredrikstad og Sarpsborg anlegges på
Rolvsøy med overgang mellom gammel og ny jernbane. I tillegg kommer ny stasjon i Fredrikstad
anlegges på Grønli med linjeomlegging. og eksisterende stasjon benyttes i Sarpsborg.
Forslag 2A er omtalt og vurdert i Konsekvensutredningen (1992), Mulighetsstudien (2011) og
Konseptvalgutredningen (2012).
Forslaget muliggjør opptil 4 tog i timen Oslo – Halden. Antatt grunnrute vil være 2 tog i timen Oslo –
Halden via Rolvsøy og 2 tog i timen Oslo – Sarpsborg. Det er usikkert om det er markedsgrunnlag for
persontog mellom Sarpsborg og Halden.
Reisetiden Oslo – Halden vil bli ca. 9 minutter kortere grunnet kortere trase og bortfall av et stopp.
Grunnet høy utnyttelse av enkeltspor mellom Råde og Sarpsborg kan det kun gå små mengder gods
her. Noe gods kan gå via nytt direkte dobbeltspor, men grunnet flere tog i grunnrute vil det være
mindre kapasitet det være dårligere kapasitet for gods på vestre linje. Tiltak på østre linje for å sikre
fremføring av gods ble i konseptvalgutredningen (2012) beregnet til å koste 2,7 milliarder. Andre
tiltak for godstrafikken er ikke tatt med i dette forslaget.
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Kostnaden for forslaget ble beregnet til å være 16 milliarder i mulighetsstudien. På bakgrunn av
kostnadsberegning konsekvensutredningen kan man anslå at den korrekte kostnaden er 18
milliarder. Dette inkluderer tiltak på lang sikt ved Rolvsøysund bru.
Kostnad uten tiltak for gods på Østre linje: 18 milliarder
Kostnad med tiltak for gods på Østre linje: 20,7 milliarder
Da forslaget kommer bedre ut enn forslag 2B og 2C (vurdert under) blir det videreført.

Forslag 2B

Forslag 2B baserer seg på samme grunnide som forslag 2A men skiller seg fra dette ved at
eksiterende jernbane mellom Råde – Fredrikstad – Sarpsborg – Hafslund blir lagt ned.
I forslag 2B skal det bygges et nytt dobbeltspor direkte Råde – Rolvsøy – Skjeberg.
Forslag 2B er lansert av en lokal aksjonistgruppe som argumentere med at det ikke er behov for
dagens jernbane via Fredrikstad og Sarpsborg og at en felles stasjon på Rolvsøy vil gi kortest reisetid
for folk flest og at man dermed ikke behøver stasjoner i Fredrikstad og Sarpsborg.
På bakgrunn av tall fra konseptvalgutredningen kan man anslå kostnaden for ny stasjon og
linjeomlegging på Grønli til å være rundt 2 milliarder. Forslaget medfører også at tiltak ved
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Rolvsøysundbru bortfaller noe som medfører en ytterligere reduksjon på 0,5 – 1 milliard. Man kan
dermed anta at den totale innsparingen blir på rundt 3 milliarder.
Forslaget vil medføre lengre reisetid mellom Oslo og sentrum i Fredrikstad og Sarpsborg enn i
forslagene vurder over. Det er etter alt å dømme ikke marked for å etablere egne bussruter til
stasjonen og det antas at mesteparten av kollektivtrafikken vil gå om sentrum av byene.
Det er foreslått en ny veibru over Glomma ved Rolvsøy og nytt veisystem som vil medføre at man
raskere skal komme seg med personbil til stasjonen.
For å redusere biltrafikken til stasjonen er det det blitt foreslått at knutepunktene i kollektivnettet
flyttes fra bysentrene og til Rolvsøy der det anlegges et nytt bysenter. Dette forslaget vil føre til
dårligere forbindelser i regionen og må anses som helt urealistisk.
Enkle beregninger viser at en reise mellom Oslo og Fredrikstad sentrum vil ta 18 minutter lenger med
forslag 2B enn ved forslag 1A. Man kan dermed anta at forslag 2B vil medføre et dårligere tilbud til
Fredrikstad og Sarpsborg enn i dag. Fredrikstad er den største byen i Østfold og et dårligere tilbud
enn dagens situasjon er svært uheldig.
Grunnet høy utnyttelse av enkeltspor mellom Råde og Sarpsborg vil det være dårlig kapasitet for
gods på vestre linje. Tiltak på Østre linje for å sikre fremføring av gods ble i konseptvalgutredningen
(2012) beregnet til å koste 2,7 milliarder. Andre tiltak for godstrafikken er ikke tatt med i dette
forslaget.
Forslaget muliggjør opptil 4 tog i timen Oslo – Halden. Antatt grunnrute vil være 2 tog i timen Oslo –
Halden via Rolvsøy. Da det er vanskelig å finne mulige plasseringer for vendeanlegg i nærheten av
Rolvsøy og da det antageligvis ikke er markedsgrunnlag for 4 tog i timen Oslo – Halden vil det ikke
være noen flere avganger i rushtiden.
Det er mulighet for at godstog kan benytte nytt dobbeltspor på vestre linje. Da det antageligvis ikke
vil være økning i togtrafikken i rush vil det ikke være like stort behov for tiltak på østre linje. Tiltak på
østre linje for å sikre fremføring av gods ble i konseptvalgutredningen (2012) beregnet til å koste 2,7
milliarder. Andre tiltak for godstrafikken er ikke tatt med i dette forslaget. Forslaget medfører at
godsterminalen på Rolvsøy mister jernbaneforbindelsen. Det har kommet forslag om å anlegge en
godsbane fra dobbeltsporet ved Torp til Øra men dette anses som urealistisk grunnet stor
høydeforskjell. Det antas derfor at Nedre Glomma vil være uten godsterminal på jernbanen, noe som
er ne veldig uheldig løsning.
Kostnaden for forslaget vil ligge 3 milliarder mindre enn for forslag 2A. Forslaget kan også utløse
behov for større veiprosjekter som kan medføre ekstrakostnader.
Kostnad uten tiltak for gods på østre linje: 15 milliarder
Kostnad med tiltak for gods på østre linje: 17,7 milliarder
Sammenlignet med forslag 2A kommer forslaget dårligere ut. Forslag 2A betjener Fredrikstad og
Sarpsborg bedre enn 2B. 2A og 2B betjener Halden og langdistansetrafikken like godt. Innsparingen
på 3 milliarder står ikke i stil med tapt trafikk. Mangel på godsterminal kan ramme næringslivet og
trekke gods fra jernbane til vei.
Forslaget blir ikke videreført.

19

Forslag 2C

Forslag 2C er en videreutvikling av forslag 2B og baserer seg på at man bygger en bybane/metro som
erstatning for nedleggelsen av jernbanen.
Forslag 2C er lansert av den samme gruppen som lanserte forslag 2B og baserer seg på delvis på
arbeidet utført av Glommabanen AS. I april 2014 utga Glommabanen AS en mulighetsstudie
«Glommabanen – mulighetsstudie» om en mulig kombibane og bybane i Østfold. Strekningene som
ble utredet var Kalnes – Sarpsborg – Askim og Fredrikstad – Sarpsborg.
I denne er utredningen ville man for strekningen Kalnes – Sarpsborg – Askim anlegge ny bane Kalnes
– Sarpsborg og benytte østre linje som kombibane Sarpsborg – Askim.
Den andre strekningen som ble utredet var Fredrikstad – Sarpsborg. Denne strekningen er
interessant i forslag 2C.
I mulighetsstudien opplyses det om at det har blitt vurdert å benytte eksisterende jernbane på hele
eller deler av strekningen etter at denne er frigitt ved utbygging av nytt dobbeltspor. I studien kom
man fram til at denne løsningen ville føre til mye dårligere dekning bolig- og næringsområder og ble
dermed valgt bort. Det ble også påpekt mulige driftsmessige utfordringer ved å benytte en
enkeltsporet bane med avgang hvert 15. minutt.
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Kostnaden for den anbefalte traseen var 3,8 milliarder uten vognmateriell. Ny sidebane til Kalnes og
tiltak for kombibanedrift på østre linje vil bringe totalsummen opp til 5 milliarder. Det er også
foreslått å anlegge en bybane på eksisterende jernbane Fredrikstad – Råde og Hafslund – Skjeberg.
Disse strekningene vil medføre en ekstrakostnad på rundt 1 milliard, inkludert ny/utvidet bru for
dobbeltspor over Sarpefossen. Totalsummen med disse tiltakene blir 6 milliarder.
Selv med et bybanesystem vil det etter alt dømme være lengre reisetid og dårligere tilbud enn ved
forslag 2A, men det blir ikke like ille som i forslag 2B.
Forslaget muliggjør opptil 4 tog i timen Oslo – Halden. Antatt grunnrute vil være 2 tog i timen Oslo –
Halden via Rolvsøy. Da det er vanskelig å finne mulige plasseringer for vendeanlegg i nærheten av
Rolvsøy og da det antageligvis ikke er markedsgrunnlag for 4 tog i timen Oslo – Halden vil det ikke
være noen flere avganger i rushtiden.
Det er mulighet for at godstog kan benytte nytt dobbeltspor på vestre linje. Dette gjelder også i
rushtiden. Forslag 2C vil til forskjell fra andre forslag utelukke føring av gods på østre linje. Dette vil
kunne medføre vanskeligere forhold for godstrafikken på sikt. Tiltak på østre linje for å sikre
fremføring av gods og andre tiltak for godstrafikken er ikke tatt med i dette forslaget. Som i forslag
2B antas det at Nedre Glomma ikke vil betjenes av godsterminal på jernbanen.
Kostnad uten tiltak for gods på østre linje: 21 milliarder
Kostnad uten tiltak for gods på østre linje (kun bybane Fredrikstad – Sarpsborg): 18,8 milliarder
Sammenlignet med forslag 2A kommer forslaget dårligere ut. Forslag 2A betjener trafikken mellom
Oslo og Fredrikstad og Sarpsborg bedre enn 2C. 2A og 2C betjener Halden og langdistansetrafikken
like godt. Sett i forhold til forslag 2B vil forslaget være 5 milliarder dyrere og fortsatt gi et dårligere
tilbud til Fredrikstad enn i dag. Mangel på godsterminal kan ramme næringslivet og trekke gods fra
jernbane til vei.
Forslaget blir ikke videreført.
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Forslag 3A

Forslag 3A inneholder alle de større tiltakene i forslag 0A. I tillegg anlegges det et nytt dobbeltspor
Fredrikstad – Borge – Hafslund – Hafslund på østsiden av Glomma. Glomma krysses med rørtunnel i
Fredrikstad, nord for Fredrikstadbrua. Ny stasjon anlegges i Fredrikstad på Grønli og i Sarpsborg på
Hafslund. Ny godsterminal på Øra.
Forslaget ble foreslått av undertegnede og er beslektet med forslag 1A og 3B (omtalt under).
Undersøkelsene visste at teknologisk utvikling de siste 10 årene har gjort det realistisk å anlegge en
rørtunnel under Glomma rett nord for Fredrikstadbrua.
Denne teknologiendringen fører til at forslaget vil krysse Glomma i en dybde på 15 meter under
havnivå istedenfor 50 meter ved en undersjøisk tunnel. Rørtunnelspennet vil bli 140 meter langt og
vil ikke kreve pongtonger eller bunnforankring. Denne løsningen vil også etter alt å dømme bli
billigere. Den konkrete kostnaden for rørtunnelen er vanskelig å anslå, men vil sannsynligvis ligge et
sted mellom 1-5 milliarder. I denne undersøkelsen er det operert med en mulig kostnad på 2
milliarder.
Rørtunnelens vestre endepunkt vil være en ny stasjon på Grønli i dagnivå og østre endepunkt vil
være ved Rakkestadsvingen. Ved Rakkestadsvingen vil det anlegges et nytt dobbeltspor gjennom
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dalføret mot ny stasjon i Sarpsborg på Hafslund. Det er mulig at det må anlegges en kort tunnel
under bebyggelsen og E6 på Årum.

Ny stasjon på Hafslund
Ny stasjon i Sarpsborg på Hafslund er en mulighet og utfordring. Sett i forhold til dagens stasjon vil en
stasjon på Hafslund kunne betjenes av flere av hovedrutene i dagens lokale kollektivnettverk.
Stasjonen på Hafslund vil ligge lengre fra sentrum av Sarpsborg enn i dag. Derimot vil forbindelsen
mellom Sarpsborg bussterminal og stasjonen på Hafslund være høyfrekvent og beregninger viser at
reisetiden med buss mellom bussterminalen og stasjonen på Hafslund vil være like lang som tiden
det tar å gå fra bussterminalen til nåværende stasjon. Det er også mulighet for at eksisterende
jernbane gjennom Sarpsborg og over Sarpefossen kan brukes som en sykkelekspressvei til stasjonen.
Rundt stasjonen på Hafslund vil det være gode muligheter for byutvikling og det eksisterer planer om
en ny bydel. Stasjonen vil også ligge i knutepunktet mellom E6 og rv111/22. Rv111/22 er foreslått
som en fremtidig veiforbindelse for trafikk nordover som ikke skal innom Oslo.
Den korte avstanden til E6 fører til at stasjonen også kan benyttes som en «parkway» stasjon. Fra
stasjonen kan det gå tog til Oslo via vestre og østre linje. En stasjon på Hafslund vil dermed få en
bedre pålitelighet enn tilsvarende pendlingsstasjoner da den kan betjenes av to jernbanelinjer mot
Oslo.
Det antas at en ny stasjon på Hafslund vil kunne få like stort eller bedre markedsgrunnlag enn
nåværende stasjon. Det er så å si sikkert at markedsgrunnlaget vil være bedre for en stasjon på
Hafslund enn for en stasjon på Borregårdsjordet.
Dagens jernbane Fredrikstad – Sarpsborg – Hafslund nedlegges. Dette vil føre til at godsterminalen
på Rolvsøy vil miste sporforbindelsen. Som erstatning for denne anlegges en ny godsterminal ved
Borg havns godsterminal ved havna på Øra. Den nye plasseringen vil få mye større markedsgrunnlag
enn i dag og det er forventet stor trafikkvekst etter flyttingen. Betjening av industrisporene i
Sarpsborg vil kunne gjøres ved å beholde dagens sporforbindelse over Sarpebroen eller ved ny bru
over Glomma sør for Sarpefossen.
Næringslivet i Sarpsborg har fremsatt forslag om å etablere en ny godsterminal ved Gatedalen
miljøanlegg. Ved forslag 3A vil denne være kunne komme i konflikt med stasjonsområdet og
fremtidig byutvikling. Det er derimot mulighet for at det kan etableres et mindre godsknutepunkt for
å betjene sidesporet til Borregård og kan fungere som et supplement til en sentral godsterminal på
Øra. Kostnaden for ny bru og godsspor på Hafslund anslås til mellom 0,1 og 0,4 milliard.
Forslaget muliggjør opptil 4 tog i timen Oslo – Halden. Antatt grunnrute vil være 2 tog i timen Oslo –
Halden og 4 tog i timen Oslo – Sarpsborg i rushtiden. Mulighet for tog via østre linje, men dette kan
komme i konflikt med godstrafikken.
Det blir kapasitet for gods på vestre linje utenfor rushtiden. Tiltak på østre linje for å sikre fremføring
av gods i rushtiden ble i konseptvalgutredningen (2012) beregnet til å koste 2,7 milliarder. Ny
godsterminal på Øra med planfri avgrening vil koste rundt 0,5 milliarder. Dette tiltaket vil ha høy
samfunnsnytte. Ny bru og godsspor ved Hafslund vil koste rundt 0,3 milliarder, men tiltaket tas ikke
med i beregningen da eksisterende infrastruktur kan benyttes. Andre tiltak for godstrafikken er ikke
tatt med i dette forslaget.
Kostnaden for forslaget antas å bli 1-2 milliarder lavere enn forslag 2A.
Kostnad uten tiltak for gods på østre linje: 14,5 milliarder
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Kostnad med tiltak for gods på østre linje og ny terminal på Øra: 17,7 milliarder
Forslaget blir videreført.

Forslag 3B

Forslag 3B inneholder alle de større tiltakene i forslag 0A. I forslaget inngår også nytt dobbeltspor
Skjeberg – Halden og nytt direkte dobbeltspor Fredrikstad – Skjeberg med ny kryssing av Glomma
med undersjøisk tunnel i Fredrikstad. Dagens enkeltspor beholdes Fredrikstad – Sarpsborg – Hafslund
– Skjeberg. Ny stasjon i Fredrikstad med to nivåer på Grønli og eksisterende stasjon i Sarpsborg.
Forslag 3B er omtalt og vurdert i Konsekvensutredningen (1992), Mulighetsstudien (2011) og
Konseptvalgutredningen (2012). I mulighetsstudien kom man frem til at forslaget ville koste 20
milliarder, men basert på opplysninger fra Konsekvensutredningen (1992) og egne beregninger utført
i forbindelse med denne undersøkelsen anslås kostnad til å være 16 milliarder.
Forslaget muliggjør opptil 4 tog i timen Oslo – Halden. Antatt grunnrute vil være 2 tog i timen Oslo –
Halden via direkte linje Fredrikstad – Skjeberg og 2 tog i timen Oslo – Sarpsborg. Det er usikkert om
det er markedsgrunnlag for persontog mellom Sarpsborg og Halden.
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Det blir kapasitet for gods på vestre linje utenfor rushtiden. Tiltak på østre linje for å sikre fremføring
av gods i rushtiden ble i konseptvalgutredningen (2012) beregnet til å koste 2,7 milliarder. Andre
tiltak for godstrafikken er ikke tatt med i dette forslaget.
Kostnad uten tiltak for gods på østre linje: 16 milliarder
Kostnad med tiltak for gods på østre linje: 18,7 milliarder
Forslaget i opprinnelig utforming blir ikke videreført.

Kombinasjon med rørtunnel
Forslag 3B kan også krysse Glomma med rørtunnel. Kostnaden for selve elvekryssingen og
stasjonsanlegget vil sannsynligvis minke med rundt 3 milliarder. Denne løsningen åpner også opp for
at en direkte linje Fredrikstad – Skjeberg kan bygges etter at forslag 3A er fullført.
Undersøkelser viser også at det er mulig å anlegge en jernbane direkte Fredrikstad – Ingedal ved å
krysse Skjebergkilen i rørtunnel. Dette forslaget blir dyrere enn å gå rundt, men vil være kortere og
unngå verneområder, kulturlandskap og dyrket mark. Denne traseen vil krysse Talbergsundet på
lavbru nord for Torsnes kirke og Skjebergkilen rett nord for Løkkevika med en 500 meter lang
rørtunnel. Se for øvrig omtale i undersøkelsen «Rørtunnel gjennom Glomma». Direkte trase
Fredrikstad – Ingedal med kryssing av Skjebergkilen er ikke kostnadsberegnet og vil blir ikke
videreført grunnet høy kostnad. Traseen kan derimot være aktuell i fremtiden.
Forslag 3B kombinert med rørtunnel muliggjør også etablering av godsterminal på Øra. Ny
godsterminal på Øra med planfri avgrening og tiltak på østre linje vil koste rundt 3,2 milliarder. Dette
tiltaket vil ha høy samfunnsnytte. Andre tiltak for godstrafikken er ikke tatt med i dette forslaget.
Kostnad uten tiltak for gods på østre linje: 13 milliarder
Kostnad med tiltak for gods på østre linje og ny terminal på Øra: 16,2 milliarder
Forslag 2B i kombinasjon med rørtunnel blir videreført som mulig utvidelse av forslag 3A.
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Forslag 4

Forslag 3B inneholder alle de større tiltakene i forslag 0A. I forslaget inngår også nytt dobbeltspor
Skjeberg – Halden og nytt direkte dobbeltspor Råde – Sarpsborg. Dagens enkeltspor beholdes
Fredrikstad – Sarpsborg. Ny stasjon i Fredrikstad på Grønli (uten linjeomlegging). Dagens stasjon
beholdes i Sarpsborg.
Forslag 4 er omtalt og vurdert i Konsekvensutredningen (1992), Mulighetsstudien (2011) og
Konseptvalgutredningen (2012).
Kostnaden for forslaget ble beregnet til å være 16 milliarder i mulighetsstudien og 18,8 milliarder i
konseptvalgutredningen. Det tas her utgangspunkt i tallene fra mulighetsstudien da kostnadene er
økt med 2 – 3 milliarder grunnet økt hastighet fra 200 km/t til 250 km/t.
Forslaget muliggjør opptil 4 tog i timen Oslo – Halden. Antatt grunnrute vil være 2 tog i timen Oslo –
Halden via direkte linje Råde – Sarpsborg og 2 tog i timen Oslo – Sarpsborg via Fredrikstad.
Det blir kapasitet for gods på nytt dobbeltspor Råde – Sarpsborg og videre på vestre linje utenfor
rushtiden. Tiltak på østre linje for å sikre fremføring av gods i rushtiden ble i konseptvalgutredningen
(2012) beregnet til å koste 2,7 milliarder. Andre tiltak for godstrafikken er ikke tatt med i dette
forslaget.
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Kostnad uten tiltak for gods på østre linje: 16 milliarder
Kostnad med tiltak for gods på østre linje: 18,7 milliarder
Forslaget blir videreført.
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Alternative forslag
Forbindelse over Svinesund og opprusting av Bohusbanen
Det har ved flere anledninger blitt foreslått en jernbaneforbindelse over Svinesund. I 2013 ble det
foreslått en løsning der man ved hjelp av en ny bru og opprusting av Bohusbanen som ville danne et
dobbeltspor av to enkeltspor. Tog fra Norge til Sverige vil med denne løsningen krysse grensen ved
Svinesund og følge Bohusbanen til Gøteborg. Tog fra Sverige til Norge vil følge dagens jernbane.
utredet etablering av en jernbaneforbindelse over Svinesund. Kostnaden for denne løsningen ble
beregnet til 5 milliarder.
Ved denne løsningen vil det godsstrømmen på veg og jernbane samle seg ved Isebakke og dele seg
igjen på Hafslund. En godsterminal som bør derfor betjene denne strekningen. Den beste muligheten
er en ny terminal ved havna på Øra, som foreslått i forslag 3A.
Det er også mulig å forlenge dagens persontog til Stømstad videre til Sarpsborg eller Fredrikstad. I
dag fortsetter noen avganger fra Oslo til Halen videre til Gøteborg. På langs sikt legges det opp til at
det skal gå en avgang i timen. Ved å forlenge togene på Bohusbanen til Sarpsborg eller Fredrikstad
kan man få 2 avganger i timen fra Nedre Glomma til Gøteborg.
Kostnaden antas å bli rundt 5 milliarder.
Forslaget blir videreført.

Persontrafikk på østre linje
Østre linje betjenes i dag ikke av persontrafikk grunnet dårlig markedsgrunnlag. Dersom man tar
hensyn til en framtidig økning av godstrafikk vil det også være begrenset kapasitet på linjen grunnet
enkeltspor. Det antas at det er kapasitet til 1 persontog i timen i hver retning uten større tiltak.
Forslagene vil påvirke linjen ulikt. 2A vil gi størst markedsgrunnlag og dernest forslag 1A og 4. I
forslag 2A og 2B vil det bli dårligere markedsgrunnlag enn i dag.
Kostnaden antas å være lavere enn 0,2 milliard.
Forslaget blir videreført.

Godslinje Mysen – Lillestrøm
For å kunne håndtere økningen i godstrafikken og persontrafikken vil man på lang sikt måtte bygge
nye godsbaner i tillegg til planlagte og fullførte dobbeltspor. Etter alt å dømme vil strekningene Moss
– Ski på vestre linje, Mysen – Ski på østre linje og Ski – Oslo først vil nå et kapasitetsmessig
bristepunkt. Nye dobbeltspor og godsbaner langs disse strekningene vil til dels gå gjennom
tettbefolkede områder og følge andre samferdselsprosjekter.
Et alternativ til utbygging parallelt med eksisterende jernbaner er å etablere en ny
jernbaneforbindelse mellom Mysen og Lillestrøm/Fetsund. Denne forbindelsen grene av fra østre
linje ved Mysen og i grove trekk følge rv22 på østsiden av Øyeren til Fetsund. Dette er samme trase
som er foreslått utbygd til firefelts motorvei i motorvegplanen.
Det er også mulig å anlegge en godslinje i et enklere terreng lenger øst. Godslinje vil da passere
Løken, Bjørkelangen og Aurskog. Fram til 1960 var det i dette området en smalsporet jernbane.
Denne ble bygd med få bruer og ingen tunneler.
Kostnaden antas å være lavere enn 10 milliarder.
Forslaget blir videreført
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Bybane
Det er ved flere anledninger foreslått og utredet etablering av bybanesystemer i Nedre Glomma.
Resultatene frem til nå er at et bybanesystem vil være samfunnsøkonomisk ulønnsomt. I forslag 2A
kan en bybane også fungere som tilbringersystem til en stasjon på Hafslund, men dette anses som
dårligere enn en taubane (omtalt under). Se også omtale under forslag 3C.
Forslaget blir ikke videreført.

Sykkelekspressvei
Sykkelekspressveier er en høystandard sykkelvei som muliggjør rask sykling over store distanser.
Sykkelekspressvei er forbeholdt syklister og skal designes for en hastighet opp mot 40 km/t.
En kostnadseffektiv måte å etablere sykkelekspressveier er ved å benytte nedlagte jernbanelinjer. I
Nedre Glomma kan sykkelekspressveier bruke frigitte enkeltspor etter at nytt dobbeltspor er lagt i ny
trase. Aktuelle strekninger er:






Råde – Fredrikstad ved forslag 0A, 1A, 1B, 2B, 3A, 3B og 4.
Fredrikstad – Sarpsborg ved forslag 1A, 1B, 2B, 3A
Sarpsborg – Hafslund ved forslag 1B, 2B, 3A.
Hafslund – Skjeberg ved forslag 1A, 1B, 2C, 3A, 4
Skjeberg – Halden ved alle forslag unntatt referanse, 0A, 0B. Denne parsellen kan komme i
konflikt med jernbaneforbindelse over Svinesund.

Den lengste distanse med ny sykkelekspressvei med gjenbruk av gammel jernbane oppnås med
forslag 1B og 3A. Da forslag 3A har større parseller uten påvirkning av nytt dobbeltspor.
Kombinasjonen mellom forslag 3A og sykkelekspressvei virker lovende.
Kostnaden for oppgradering av eksisterende infrastruktur til sykkelekspressvei ligger på mellom 0,5 –
3 millioner per km. En utbygging av den 59 km lange strekningen Råde – Fredrikstad – Sarpsborg –
Hafslund – Skjeberg – Halden vil med en kostnad på 2 millioner per km koste 118 millioner.
Føring av sykkelekspressvei over Sarpefossen og konflikt med industrisporet til Borregård må
avklares nærmere.
Med en hastighet på 35 km/t vil en syklist bruke 1 time og 41 minutter på denne strekningen. I dag vil
en syklist bruke 2 timer og 45 minutter på å sykle direkte mellom disse punktene.
Mellom dagens stasjoner i Fredrikstad og Sarpsborg er det 15,2 km. Med en hastighet på 35 km/t vil
det ta 26 minutter å reise denne strekningen. I dag tar det 53 minutter å sykle denne strekningen
med eksisterende veinett.
Forslaget blir videreført.
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Taubane
Taubaner er en reisemåte som vanligvis brukes ved skianlegg og ved turistdestinasjoner og baserer
seg på velkjent og pålitelig teknologi. Men taubaner kan også brukes som kollektivtrafikk er en annen
mulighet. Ulikt andre kollektivsystemer kan taubaner forsere høye seilingsleder og danne nye
kollektivkorridorer uten å påvirke eksisterende bebyggelse.
En taubane vil ha høy kapasitet, tilnærmet null ventetid og ingen forsinkelser. Kapasiteten til en
taubane tilsvarer en bybane med 6 minutters intervall. I Gøteborg planlegges det nå en 2,9 km lang
taubane med 4 stasjoner. Anslagene viser at det vil være 45 sekunder mellom vognene og en
hastighet på 21,6 km/t. Kostnaden er anslått til å være rundt 1 milliard. En kortere taubane på 1,3
km og 2 stasjoner vil koste rundt 0,5 milliarder.
Muligheter for taubane i Nedre Glomma:

Alternativ 1: Grønli – Gamlebyen
I de fleste forslagene er det lagt opp til at Fredrikstad stasjon blir flyttet til Grønli. Den nye stasjonen
vil ligge lenger vekk fra Gamlebyen enn nåværende stasjon og føre til lengre reisevei til en fremtidig
elvemetro.
Fra Grønli er det i luftlinje 1,5 km til nordre del av vollanlegget rundt Gamlebyen, nærmere sagt
Gyldenløves bastion. Reisetiden vil være litt over 4 minutter.
En tenkt løsning for dette alternativet er at en taubane fra kollektivterminalen på Grønli vil krysse
seilingsleden på 39,5 meter og via en pilar ute i elven gå ned mot en taubanestasjon skjult i det
eksisterende vollanlegget på Gyldenløves bastion eller Antonettes batteri. Fra denne stasjonen vil det
være direkte forbindelse til fergeleiene og elvemetro. Fra stasjonen vil det være direkte adkomst til
Gamlebyen samtidig som boligområdene på Gudeberg og framtidige bussholdeplasser eller
parkeringsplasser kan nås via gangveien (Glommastien) mot nord.
Det har blitt vurdert alternative plasseringer for en taubanestasjon på østsiden av elven, deriblant
Brohodet, Kongstenhallen, Glasshytta og nord for Gamlebyen, men en stasjon innebygd i vollanlegget
ved Gyldenløves vil etter alt å dømme være den beste løsningen.
Kostnaden for alternativet vil bli rundt 0,6 milliarder.
Taubanen vil føre til at Gamlebyen vil komme mye nærmere sentrum av Fredrikstad enn i dag. I
praksis vil den nye kollektivterminalen på Grønli og fergekaien i Gamlebyen kunne bli betraktet som
et knutepunkt.
Alternativet blir videreført.

Alternativ 2: Sarpsborg sentrum – Hafslund
I forslag 3A er det lagt opp til at Sarpsborg stasjon blir flyttet til Hafslund.
Fra Sarpsborg torg vil det i luftlinje være 2,3 km til den nye stasjonen på Hafslund. En taubanereise
på denne strekningen vil dermed ta litt over 6 minutter. Dette vil være raskere enn å kjøre bil samme
strekning.
En taubane vil også kunne redusere bilbruken i sentrum og over Sarpebrua. Ved å etablere en større
innfartsparkering på Hafslund vil man kunne reise med taubanen rett inn i Sarpsborg sentrum. Denne
løsningen vil bli populær dersom innfartsparkering ligger utenfor bomringen og enkeltbillett for
taubanen er billigere enn passering av bomringen.
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Det er også en mulighet at reisende som bor innenfor bomringen kan benytte parkeringshus ved
Sarpsborg torg og ta taubanen til Hafslund.
Denne løsningen kombinert med felles billett for buss og taubane kan lokke flere til å bruke
kollektivtrafikk og avlaste Sarpebrua. Det er mulig at realisering av en taubane kan føre til at den
planlagte bruutvidelsen kan sløyfes.
Det antas at det ikke er passasjergrunnlag for flere stasjoner i Sarpsborg. Det er mulig at taubanen
kan komme i konflikt med industrivirksomheten til Borregård, men dette må avklares nærmere.
Kostnaden for alternativet vil være rundt 0,75 milliarder.
Alternativet blir videreført.

Alternativ 3: Sarpsborg – Alvim – Kalnes
En taubane mellom sykehuset på Sarpsborg sentrum og sykehuset på Kalnes med mellomstasjon på
Alvim vil være omtrent 6,1 km lang. Reisetiden for denne med en mellomstasjon på Alvim vil være
rundt 19 min. Kostnaden vil være opp mot 2 milliarder. Det tar i dag 9 minutter å kjøre denne
strekningen med personbil. Det antas at en ekspressbuss vil kunne klare samme strekning på under
12 minutter. Under utredningen av Glommabanen koma man frem til at en bybane mellom
Sarpsborg sentrum og Kalnes ville koste 1,1 milliarder og reisetiden ville være 14 minutter.
Alternativet kommer svært dårlig ut sammenlignet med andre transportmuligheter i samme
kollektivkorridor.
Alternativet blir ikke videreført.
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Gjennomgang av videreført forslag
Videreførte forslag
Forslag
Forslag 1A
Forslag 2A

Forslag 3A

Forslag 4

Beskrivelse
Nytt dobbeltspor Råde – Fredrikstad – Rolvsøy – Sarpsborg – Hafslund på vestsiden
av Glomma. Ny stasjon i Fredrikstad på Grønli og eksisterende stasjon i Sarpsborg.
Nytt direkte dobbeltspor Råde – Rolvsøy – Skjeberg. Dagens enkeltspor beholdes
Råde – Fredrikstad – Sarpsborg – Hafslund – Skjeberg. Ny felles stasjon på Rolvsøy
og ny stasjon i Fredrikstad på Grønli og eksisterende stasjon i Sarpsborg.
Nytt dobbeltspor Råde – Fredrikstad – Borge – Hafslund på østsiden av Glomma,
med ny kryssing av Glomma med rørtunnel i Fredrikstad. Ny stasjon i Fredrikstad
på Grønli og ny stasjon i Sarpsborg på Hafslund. Ny godsterminal på Øra.
Nytt dobbeltspor Råde – Fredrikstad og nytt direkte dobbeltspor Råde – Sarpsborg
– Skjeberg. Dagens enkeltspor beholdes Fredrikstad – Sarpsborg. Ny stasjon i
Fredrikstad på Grønli (uten tunnel). Dagens stasjon i Sarpsborg.

Videreførte forslag med kostnader
Forslag
Forslag 1A

Kostnad uten tiltak for gods
16 milliarder

Kostnad med tiltak for gods
18,7 milliarder

Forslag 2A

18 milliarder

20,7 milliarder

Forslag 3A

14,5 milliarder

17,7 milliarder

Forslag 4

16 milliarder

18,7 milliarder

Alternative forslag som blir videreført med kostnad
Forslag
Forbindelse over Svinesund og opprusting av
Bohusbanen
Persontrafikk på østre linje
Godslinje Mysen – Lillestrøm
Sykkelekspressvei
Taubane Grønli – Gamlebyen
Taubane Sarpsborg torg – Hafslund

Kostnad
5 milliarder
< 0,2 milliard
< 10 milliarder
0,12 milliard
0,6 milliarder
0,75 milliarder

Av de alternative forslagene er det bare anleggelse av sykkelekspressvei på gammel jernbanetrase
som er et naturlig tiltak i forbindelse med utbygging av IC-strekningen.
Taubaner og godslinjer må i likhet med høyhastighetsbaner ses på som separate transportsystemer
som vil betjene andre behov enn IC.
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Kostnad
Gjennomgangen viser at forslag 3A er billigst og forslag 2A er dyrest.

Persontrafikk
For persontrafikken vil alle forslagene vil medføre ny stasjon på Grønli i Fredrikstad. 1A og 2A vil ha
ny trase utenfor dagens stasjon, mens forslag 4 vil beholde dagens trase for å holde kostnadene
nede.
I forslag 1A, 2A og 4 vil dagens stasjon beholdes i Sarpsborg, mens i forslag 3A vil det etableres en ny
stasjon på Hafslund i Sarpsborg. I forslag 2A vil det også etablere en ny stasjon midt mellom byene på
Rolvsøy som vil betjene tog til Halden og fjerntog.
Forbindelsen mellom Østfoldbyene vil være beste i forslag 1A og 3A og verst i forslag 2A.
For persontrafikken er forslag 1A og 3A best.

Godstrafikk
For godstrafikken vil alle forslagene ha en godsterminal i Nedre Glomma. Forslag 1A, 2A og 4
beholderdagens godsterminal på Rolvsøy, mens forslag 3A flytter terminalen til havnen på Øra.
Forbindelsen mellom godsterminalen på Rolvsøy og havnen på Øra er i dag mangelfull og det må
etableres en veibro over Glomma og ny vei for å utbedre dette.
Forbindelsen til østre linje ved Hafslund vil videreføres i alle forslagene 1A, 3A og 4. I forslag 2A vil
ikke være tilknytning mellom nytt dobbeltspor og østre linje.
For persontrafikken er forslag 3A best og 2A verst.

Natur- og kulturmiljø
Forslagene påvirker natur- og kulturmiljøet ulikt.

Naturmiljø
Forslag 1A, 3A og til dels 2A vil anlegge nytt dobbeltspor langs Seutelven som har et unikt naturmiljø.
Forslag 4 vil følge raet som har et unikt naturmiljø. Forslag 2A vil også kunne komme i konflikt med
naturreservatene i Skjebergkilen.
Forslag 2A og 4 vil danne svært synlige inngrep i landskapet i områder som i dag er dominert av
skogbruk og landbruk.

Kulturmiljø
Forslag 1A og 4 vil anlegge nytt dobbeltspor over Sarpefossen og påvirke restene av middelalderbyen
Borg. De vil også påvirke arbeiderboligene på Tarris og Hafslund hovedgård. Forslag 2A vil danne en
synlig bru i kulturlandskapet i Borge. Forslag 4 vil også påvirke området kulturlandskapet rundt Solli.
Effektene av forslag 3A vil dempes ved at det følger eksisterende kraftlinjer og trase for framtidig
havnevei. Den nye stasjonen på Hafslund vil ligge i et område som er dominert av store
fabrikkbygninger.
For natur- og kulturmiljø vil forslag 3A være best og 4 være verst.
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Anbefaling
Basert på tilgjengelige data og beregninger gis følgende anbefaling:
Forslag 3A med tiltak for gods anbefales. Forslaget gir fordeler for flere områder, spesielt godstrafikk
og lokalt næringsliv vil tjene på dette forslaget. Forslaget kombineres med en sykkelekspressvei Råde
– Fredrikstad – Sarpsborg – Halden på gammel jernbanetrase.
Kostnad for anbefalt forslag: 17,82 milliarder.
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Etterord
Denne undersøkelsen skiller seg ut fra tidligere utredninger ved at den anbefaler et nytt forslag som
ikke har blitt vurdert tidligere.
Ved kostnadsanslag og under arbeidet med denne undersøkelsen er det fokusert på å få en mest
mulig nøytral vurdering basert på best mulig tilgjengelig datagrunnlag. Det er fortsatt stor usikkerhet
rundt en del kostnadsberegninger, men endringer av disse vil ikke påvirke valg av anbefalt forslag.
Under arbeidet med undersøkelsen har jeg ikke mottatt støtte fra privatpersoner eller offentlige
myndigheter.

Kristoffer Hagen
Postboks 465 NMBU
1432 ÅS
kristoffer_hh@live.no

29.03.2016
Sist endret 30.03.2016
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D17
Lie, Kjersti
From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Gunnar Heines <gheines@online.no>
26. juni 2016 23:45
Lie, Kjersti
InterCityprosjekt, høringsuttalelse til planprogram Fredrikstad-Sarpsborg, Saksnr
201506378
Protest til Jernbaneverket vedr. Planprogram.docx

Hei,
Oversender vedlagt protest vedr. Jernverkets planprogram for strekningen Moss-Fredrikstad-Sarpsborg-Halden.

Vennlig hilsen
Gunnar Heines
Syrinvn. 3
1711 Sarpsborg

1

Jernbaneverket v/Multiconsult Fredrikstad
Kjersti Lie
Postboks 1424
1602 Fredrikstad

Ang. InterCityprosjektet, høringsuttalelse til planprogram Fredrikstad – Sarpsborg.
Saksnr. 201506378.

• Jeg protesterer med dette på Jernbaneverkets planer for trasevalg for dobbeltspor
mellom Fredrikstad og Sarpsborg.
• Blir Jernbaneverkets planprogram realisert, og som inneholder en sone på ca. 65
meter noe som dobbeltsporet krever, vil Sarpsborg bli delt i to på langs. Hundrevis av
hus blir revet, områder som Brevik, Lande, Lande skole, Sarpsborg bli rasert.
Verneverdige områder blir borte.
• Det er sagt at nåværende Sarpsborg stasjonsområde skal benyttes ved ny trase. Det
skal være gangavstand, folk kan gå eller sykle til stasjonen. Hva med de som ikke bor i
sentrum? Hva med de eldre? De må benytte bil, men hvor er det plass til parkering i
dette område? Folk kan da like godt kjøre til f.eks. Rolvsøy !
• Det må utarbeides planer for Rett Linje, Råde – Rolvsøy – Halden.
• Det bør utarbeides en konsekvensanalyse for alle alternativ, også for Rett Linje.
• Ved Rett Linje vil Nedre Glomma få et bedre reisetilbud.
• I nåværende jernbanespor kan vi få en bybane som går mellom Skjeberg, Sarpsborg,
Fredrikstad og Onsøy. Det vil være miljøvennlig da reisende kan gå eller sykle til
bybanen. Stoppestedene langs nåværende linje ligger der allerede.
• Ved Rett Linje vil et fåtall hus bli berørt.
• Hva er prisen i kroner og øre ved de alternative løsninger?
• Det menneskelige vet vi allerede.
• Jeg ber: Ta til fornuft! Ingen skam å snu!

Sarpsborg 26.juni 2016
Vennlig hilsen
Gunnar Heines
Syrinveien 3
1711 Sarpsborg

D18
Lie, Kjersti
From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Vera Heines <vheines@online.no>
26. juni 2016 23:27
Lie, Kjersti
InterCityprosjektet, høringsuttalelse til planprogram Fredrikstad - Sarpsborg. Saksnr.
201506378.
Protest til Jernbaneverket.docx

Hei.
Oversender protest vedr. Jernbaneverkets planprogram for strekningen Moss – Fredrikstad – Sarpsborg – Halden.
Vennlig hilsen
Vera Heines
Syrinveien 3
1711 Sarpsborg

1

Jernbaneverket v/Multiconsult Fredrikstad
Kjersti Lie
Postboks 1424
1602 Fredrikstad

Ang. InterCityprosjektet, høringsuttalelse til planprogram Fredrikstad – Sarpsborg.
Saksnr. 201506378.

• Jeg protesterer med dette på Jernbaneverkets planer for trasevalg for dobbeltspor
mellom Fredrikstad og Sarpsborg.
• Blir Jernbaneverkets planprogram realisert, og som inneholder en sone på ca. 65
meter noe som dobbeltsporet krever, vil Sarpsborg bli delt i to på langs. Hundrevis av
hus blir revet, områder som Brevik, Lande, Lande skole, Sarpsborg bli rasert.
Verneverdige områder blir borte.
• Det er sagt at nåværende Sarpsborg stasjonsområde skal benyttes ved ny trase. Det
skal være gangavstand, folk kan gå eller sykle til stasjonen. Hva med de som ikke bor i
sentrum? Hva med de eldre? De må benytte bil, men hvor er det plass til parkering i
dette område? Folk kan da like godt kjøre til f.eks. Rolvsøy !
• Det må utarbeides planer for Rett Linje, Råde – Rolvsøy – Halden.
• Det bør utarbeides en konsekvensanalyse for alle alternativ, også for Rett Linje.
• Ved Rett Linje vil Nedre Glomma få et bedre reisetilbud.
• I nåværende jernbanespor kan vi få en bybane som går mellom Skjeberg, Sarpsborg,
Fredrikstad og Onsøy. Det vil være miljøvennlig da reisende kan gå eller sykle til
bybanen. Stoppestedene langs nåværende linje ligger der allerede.
• Ved Rett Linje vil et fåtall hus bli berørt.
• Hva er prisen i kroner og øre ved de alternative løsninger?
• Det menneskelige vet vi allerede.
• Jeg ber: Ta til fornuft! Ingen skam å snu!

Sarpsborg 26.juni 2016
Vennlig hilsen
Vera Heines
Syrinveien 3
1711 Sarpsborg

D19
Lie, Kjersti
From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Henning Johansen <hennin2@online.no>
26. juni 2016 21:29
Lie, Kjersti
"InterCityprosjektet, høringsuttalelse til planprogram Fredrikstad Sarpsborg,saksnummer 201506378".
Høringsuttalelse til dobbeltsporprosjektet.docx; Innlegg-SA.DOCX; Tegnet-kart.pdf

Hei.
Vedlagt høringsuttalelse og to vedlegg til saksnummer 201506378.
Mvh
Henning Johansen
Lyngstien 9
1719 Greåker

1

"InterCityprosjektet, høringsuttalelse til planprogram
Fredrikstad - Sarpsborg, saksnummer 201506378".
Jeg har stor interesse for drift og utbygging av jernbane, og har deltatt på informasjonsmøter som
Jernbaneverket (JBV) har holdt i Onsøy den 17. mars, i Sarpsborg den 31. mai og i Fredrikstad den 1.
juni 2016. På alle tre møtene var det massiv motstand fra salen mot at dobbeltsporet planlegges lagt
innom byene Fredrikstad og Sarpsborg. Som tidligere jernbaneansatt gjennom 35 år har jeg jobbet
med drift, beredskap, prosjektering, bygging og undervisning. Jeg har bra kjennskap til den aktuelle
strekningen og Østfoldbanen generelt, og ønsker derfor å komme med følgende synspunkter:
Jeg har selv vært togpendler fra vest i Sarpsborg, mot Oslo i en årrekke, og reiste da med tog fra Råde
stasjon. Råde stasjon kommer sannsynligvis i fremtiden fortsatt til å bli benyttet av pendlere fra de
vestre deler av Sarpsborg, hvis dobbeltsporet blir lagt via Fredrikstad.
Alle jeg har vært i kontakt med, både beboere i de berørte kommuner og folk fra andre steder, er av
den oppfatning at det er meningsløst å rasere byene Fredrikstad og Sarpsborg med disse
utbyggingsplanene. Det menes at den eksisterende banestrekningen mellom Fredrikstad og
Sarpsborg fortsatt bør benyttes som lokalbane og tilbringerbane til ny sentralstasjon på Rolvsøy.
Betraktninger:
•

Hva med store utfordringer med å bygge stasjon på Grønli, med fire spor, samt fire felt vei på
et så avgrenset område i Fredrikstad, og med 50 meter kvikkleire ned mot fjell?

•

Hva med å bygge tunneler med lite fjelloverbygging, der det finnes boliger på oversiden?

•

Hva med utfordringene med de vanskelige grunnforholdene, områdene med kvikkleire som
det alltid har vært kjent at det finnes flere steder mellom Fredrikstad og Sarpsborg?

•

Hva med store kostnader til innløsing av stort antall boliger som må rives, og
verdiforringelsen for alle de boliger som ikke blir revet i jernbanens nærhet?

•

Hva med alle menneskeskjebner for de som mister sine eiendommer, og hva blir tilbudet
angående nye boliger til disse?

•

Hva med forsinkende tvister som kan komme i forbindelse med eksproprieringer av
eiendommer?

•

Hva med de store ulemper med støy og vibrasjoner ved økende togtrafikk og støyende
godstog nattestid, tett inntil boligene for de som får dobbeltsporet som nærmeste nabo?
Dette vil påføre befolkningen miljøskader!

•

Hva med de historiske verneområdene ved Sarpsfossen, middelalderbyen med Olavsvollen,
Tarris og tusenårstien, samt Hafslund hovedgård på den andre siden av Glomma?

•

Hva med tilknytningen til sporet fra Østre linje?

•

Hva med den omfattende anleggstrafikken som vil belaste veitrafikken mellom Seut og
Klavestad mens utbyggingen pågår? Veinettet er allerede i dag hardt belastet!

•

JBV ved Elisabeth Nordli opplyste på informasjonsmøtene at togframføringen ikke skal
berøres under utbyggingen. Hvordan er det mulig å gjennomføre det, f.eks. under byggingen
av ny stasjon på Grønli hvor dagens spor går, samt ved andre krysningspunkter med
eksisterende bane på strekningen?

•

Påstand fra JBV om at en stasjon på Rolvsøy må bygges 30 meter over bakken! Avstand fra
dagens trase til Glomma er ca. 750 meter. Med en stigning på 12,5 %% kan sporet stige ca.
10 meter. I tillegg til avstand fra bakkenivå ved Omberg, som ligger 21 meter over
vannflaten, blir dette tilsammen 31 meter. Hvordan kan det da være mulig at stasjonen på
Rolvsøy må ligge 30 meter over bakkenivå? Er det ikke nok med høyde over eksisterende
trase?

•

Som beskrevet, skal kjøretid Fredrikstad – Halden være 15 minutter. Er dette realistisk
gjennomførbart med de krappe kurvene ved Fredrikstad og Sarpsborg, med stopp for
av/påstigning i Fredrikstad, Sarpsborg og Halden, og igangsetting og nedbremsing?

•

Tunnelboremaskinene TBM kan lage tunneler gjennom Fredrikstadmarka, og gjennom fjell
som finnes på strekningen Torp - Skjeberg. Kan disse f.eks. benyttes etter at tunnelene på
Follobanen er ferdig bygget?

Jeg ønsker på bakgrunn av disse spørsmål og vurderinger å komme med innvendinger mot at
dobbeltsporet bygges etter de forelagte planene. Jeg skjønner at JBV har fått dette oppdraget fra
Stortinget, men ønsker at JBV med sin suverene fagkunnskap utreder både mulighet for
gjennomføring, samt prisoverslag for «Rett linje», og at fordelene opp mot ulempene kan bli vist.
Det er fast fjell inntil Glomma ved Omberg/Torp. Det er også stor seilingshøyde på stedet, og bru kan
bygges som felles bru for jernbane og biltrafikk av samme modell som Øresundbroen, med tog i
nedre og biltrafikk i øvre plan. Får da samtidig realisert den tredje veikryssingen over Glomma, som
for øvrig er planlagt mellom Fredrikstad og Sarpsborg.
I bestillingen fra Stortinget ble det henstilt å bygge dobbeltspor for hastighet opp til 250 km/t. Det
krever en kurveradius på 4 km. Hvordan kan dette oppfylles, hvis dobbeltsporet skal svinge gjennom
sentrum av Fredrikstad og Sarpsborg?
Råde stasjon har nylig blitt betydelig påkostet både jernbaneteknisk og med utmerkede
parkeringsmuligheter for reisende. Synd hvis det ikke er mulig å innlemme Råde stasjon i planene
videre.
Ved å bygge dobbeltsporet nord/vest for Skinnerflo, med tunnel under Fredrikstadmarka vil dette
berøre langt færre, direkte og indirekte, både under anleggsperioden og for ettertiden. Kostnadene
til vedlikehold av nytt dobbeltspor, i tillegg til dagens ca. 15 km lange enkeltsporstrekning bør være
økonomisk formålstjenlig, da besparelsen på nytt dobbeltspor «rett linje» mellom Råde-Skjeberg
med to spor vil bli ca. 15 km kortere, enn ved å legges gjennom byene.

Ved å bygge «rett linje» mellom Råde og Skjeberg, med sentralstasjon på Rolvsøy kan det vel også
være mulig å legge til rette for togstopp i Skjeberg for enkelte pendlertog, for reisende fra de østre
deler av Sarpsborg?
Legger ved et kart som i grove trekk viser tettbebyggelsen mellom Seut og Klavestad. Dette viser at
det er sammenhengende tettbebyggelse på hele strekningen, noe som også vises i videofilmen som
JBV presenterte på informasjonsmøtet i Sarpsborg. Strekningen «Rett linje» mellom Råde og Skjeberg
viser spredt bebyggelse, med unntak av krysningspunktet ved Glomma hvor noen hus vil bli berørt, i
motsetning til det store antall boliger på strekningen gjennom byene. Store deler av «rett linje» kan
legges i tunneler og i skogsområder, og berører også mindre dyrket mark.
Legger også ved et innlegg som tidligere har blitt overlevert til JBV v/ Elisabeth Nordli. Samme innlegg
har også vært på trykk i Sarpsborg Arbeiderblad.
Jeg har de seneste ti årene vært på mange jernbanekonferanser rundt omkring i forskjellige land i
Europa. Der har det i mange år blitt satset fremtidsrettet på jernbaneutbygging på strekninger med
høye hastigheter. Vi kan også se mot vårt naboland Sverige, hvor f.eks. strekningen mellom Gøteborg
og Malmø, der jernbanen tidligere gikk innom byene Falkenberg, Laholm og Båstad, hvor i dag det
nye dobbeltsporet går utenom alle tre byene, for øvrig bygget med meget funksjonelle stasjoner på
høyhastighet/IC strekning. Også Finland har et godt utbygget høyhastighet/IC-jernbanenett.
Det er veldig viktig å undersøke hvordan den politiske beslutningsprosessen har vært i denne saken!
Svært mange er av den oppfatning at prosjektet må vurderes på nytt, fremfor rasering av omfattende
boligområder. Det er også viktig å unngå å bygge en langsgående barriere gjennom begge byene.
Norge er et lite land med lite befolkning i Europeisk sammenheng. Det er sagt at høyhastighetslinje
kan bygges senere. Det er lite realistisk å tro at det vil bli gjort så store bevilgninger til å bygge en
egen trase for høyhastighetsbane i uoverskuelig fremtid. Også på det grunnlaget bør det være riktig å
satse på en fremtidsrettet jernbane ved denne utbyggingen.
«Rett linje» kan bygges nærmest uavhengig av trafikken på eksisterende spor. Dette vil definitivt
skjerme de reisende i lang tid. Jeg mener også at det vil være raskere, enklere og sannsynligvis
billigere å bygge, da strekningen samtidig vil bli ca. 15 km. kortere.

Det må være bedre å tenke seg om, bruke tid på dette, og bygge en flott og fremtidsrettet
jernbanestrekning, som alle kan være stolte av for ettertiden!

Med vennlig hilsen
Henning Johansen
Lyngstien 9
1719 Sarpsborg

Dobbeltsporet jernbane på strekningen Råde – Skjeberg
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En jernbane for fremtiden. Unngår «lapping» langs med eksisterende trasé som ble bygget for
nærmere 140 år siden.
Slipper kurver på strekningen. Det vil gi høyere hastighet og betydelig kortere kjøretid.
Bore tunnel gjennom Fredrikstadmarka vil gi nærmest problemfri framdrift på nåværende bane
under byggeperioden. Kort tidsperiode ute av drift ved tilkobling til dagens bane i begge ender.
Slipper saktekjøringer / buss for tog i årevis.
Ved å bygge ny sentralstasjon for Fredrikstad / Sarpsborg med knutepunkt på Rolvsøy, kan
nåværende spor fortsatt benyttes til lokalbane. Indre Østfold blir bedre integrert med nedre
Glommaregionen via Østre linje, og alle byene blir fortsatt bundet sammen med jernbane.
Sarpsborg og Fredrikstad får fortsatt beholde dagens jernbanestasjoner. Mulighet for at noen
pendlertog kan benytte dagens banestrekning.
Nytt dobbeltspor blir 15 kilometer kortere enn dagens strekning. Jernbanetraséen vil bli ca. 35 %
kortere enn dagens mellom Råde og Skjeberg, som i dag er 42 km.
Antatt mye billigere løsning, og kortere byggetid, da ny trasé vesentlig vil gå gjennom mindre
bebodde områder.
Uheldig at store deler av grunnforholdene på dagens strekning består av kvikkleire.
Unngår rasering av bebygde områder med industri og boliger. Det er tett bebyggelse hele veien på
strekningen fra Fredrikstad og forbi Sarpsborg.
Mindre ulemper under byggefasen, da bebygde områder i Fredrikstad og Sarpsborg blir lite berørt.
(unngår rivning av hus, midlertidige sporomlegginger, regularitetsproblemer under en lang
byggeperiode, hvis nytt dobbeltspor skal følge dagens trasé, mm.)
Mindre rasering av dyrket mark da store deler av strekningen kan legges i tunneler og gjennom
skogsområder.
Unngår miljøbelastning i form av støy i etablerte boligområder, både under byggeperioden og
senere ved økt togtrafikk.
Unngår kjøring av godstog med «farlig gods» gjennom byene og tettbebygde områder.
Slipper saktekjøringer og «Buss for tog» i en årrekke. Dette vil skjerme dagens pendlere i mange år
framover.
Felles bru for vei/jernbane Omberg-Torp over Glomma. Får da samtidig den tredje planlagte
veiforbindelsen over Glomma mellom Sarpsborg og Fredrikstad. (Viser til dobbelt bru over
Øresund, mellom København og Malmø, hvor vei går i øvre plan, med jernbane under).
Kun en brukryssing over Glomma, mot to bruer i dag.
Slipper konflikt med trasevalg for bygging av ny «Sarpebru» over Glomma.
En ny stasjon istedenfor to. Om 10 år har sannsynligvis Fredrikstad og Sarpsborg vokst sammen,
med sentrum på Rolvsøy.
Kortere reisetid Halden – Oslo.
Kortere reisetid mot utlandet, da traséen også kan benyttes som høyhastighetsbane.

Håper at det er mulig å se fordelene med disse synspunkter, og at politikerne og Jernbaneverket kan bli
med på at DET GJENNOMFØRES NY UTREDNING FØR DET ER FOR SENT!

Henning Johansen

D20
Lie, Kjersti
From:
Sent:
To:
Subject:

Rannveig Killi <r.killi@yahoo.no>
27. juni 2016 10:35
Lie, Kjersti
"InterCity-prosjektet, høringsuttalelse til planprogram Fredrikstad - Sarpsborg,
saksnummer 201506378"

De negative konsekvensene av et nytt dobbeltspor gjennom sentrum av Sarpsborg vil bli langt
større enn tidligere forespeilet. Konsekvensene av ny jernbane gjennom sentrum i Sarpsborg er
katastrofale. Flere hundre hus må rives. Mange tusen mennesker vil bli berørt av støy. Byen deles
i to.
Vi ber derfor om at alternative traseer vurderes på nytt.
På folkemøtet i Sarpsborg tok tidligere Ap-ordfører i Sarpsborg, Jan O. Engsmyr, til orde for et
dobbeltspor som følger E6 med stasjon på Tunejordet eller Alvim. Det var et forslag som var
framme i forbindelse med utredning av høyhastighetsbane. Han mente at med kryssing av
jernbanen enten på østsiden eller vestsiden av Sannesundbrua, ville man kunne unngå de
negative konsekvensene for sentrum og kulturminnene omkring Sarpsfossen. Den nåværende
stasjonen ligger ikke så sentralt, og bebyggelsen i Sarpsborg har endret seg siden den ble bygd.
Vi mener at det er fornuftig å legge traseen utenfor bykjernen, og ber om at dette blir vurdert på
nytt.
Med vennlig hilsen
Rannveig Killi og Gudmund Sandberg,
Ørneveien 4,
1710 Sarpsborg.
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D21
Lie, Kjersti
From:
Sent:
To:
Subject:

Gunnar Klipper <gunnar.klipper@borregaard.com>
17. juni 2016 11:50
Lie, Kjersti
FW: "InterCity-prosjektet, høringsuttalelse til planprogram Fredrikstad - Sarpsborg,

Hei!
Ønsker tilbakemelding på at denne mail er mottatt.
Som man ser under har jeg vært i kontakt med Jernbaneverket siden 12. april 2016 og denne kontakten
kan sees på som et innspill til det foreslåtte planprogrammet. Mitt innspill gjelder korridor A2 nord for Grønli.
Etter informasjonsmøtet på Litteraturhuset 1. juli tok jeg med meg «Kortversjonen for forstudierapport HaugHalden» og leste mer om korridor A2, hvor det kommer
fram at tunnelen kommer først opp i dagen ved Svaneveien. Dette var helt ny informasjon for meg og det gir en
dobbel så lang
tunnel fra Nøkleby skole og nordover. Tunnelen kan dermed ligge dobbelt så dypt i det kritiske området og antagelig
sikre nok fjelloverbygg
slik at det ikke blir nødvendig med bygge grop. Har vurdert teoretisk fjelloverbygg under Nøkleby skole til å være ca.
6 m med utgangspunkt kote 19m ved Svaneveien og
Fjell kote 13 m under Nøkleby skole. Kote ved Nøkleby skole er basert data fra energibrønner øst for skolen og
pæling under Lisleby hallen.
Mener fortsatt at en trase lengst mulig vest vil gi bedre mulighet for å sikre nok fjelloverbygg og ikke ødelegge
energibrønnene ved Nøkleby skole.
En vestre trase vil også være bedre med hensyn til til setninger i grunn ved vann lekkasjer til tunnelen grunnet
mindre lag med leire i grunnen.
Avslutter med at jeg mener at en trase igjennom byene er en framtidsrettet løsning, men det må optimaliseres slik
at bebyggelse rammes minst mulig.
Har ingen problemer med akseptere en tunnel dypt i fjell.
Med vennlig hilsen
Odd Gunnar Klipper
Tlf 41641319

From: Solvang Alf Louis [mailto:Alf.Louis.Solvang@jbv.no]
Sent: 29. april 2016 13:20
To: Gunnar Klipper
Cc: klipper.morten@gmail.com
Subject: SV: saksnummer 201509443 Dobbeltspor fra Grønli til Glemmen gamle kirke
Hei
Forslag til planprogram har nå vært gjennom en politisk behandling både i Fredrikstad og Sarpsborg kommuner og
de har tilsluttet seg til at dette nå kan legges ut til offentlig ettersyn. Høringsperioden blir fra 12. mai til 27. juni. I og
med at dette nå er behandlet så kommer vi ikke til å gjøre endringer i forkant av høringen. Etter høringsperiode og
merknadsbehandling kan det være aktuelt å gjøre endringer. Type og omfang av eventuelle endringer vil da være
avgjørende for om det da vil kreves en ny høringsrunde.
1

Som tidligere nevnt så er det mange elementer ut over minimumskurvatur som spiller inn på linjeføringen. Dette er
ikke mitt fagfelt så jeg skal ikke forsøke å gå inn på ytterligere detaljer enn det jeg allerede har gjort i tidligere epost. Jeg tar imidlertid med meg dine innspill videre til våre prosjekterende og sporansvarlige som innspill og
grunnlag for videre optimalisering.
Vi kommer snart til å sette i gang med grunnundersøkelser langs denne traseen og det jobbes nå med borplaner for
disse arbeidene. Resultatene fra disse vil utgjøre en del av grunnlaget for videre optimalisering og anbefaling av
endelig korridor i arbeidet med kommunedelplanen.
Angående kommunal lobbyvirksomhet så må du nok avgjøre det selv. Jeg tenker at politikerne nå vil vente til
høringsinnspillene er samlet før de vil uttale seg mer om saken.
God helg og bare si fra om det skulle være noe mer.
Med vennlig hilsen
Alf Louis Solvang
Planleggingsleder
Fredrikstad – Sarpsborg
Jernbaneverket
Intercity-prosjektet
Mobil: 909 37 564
E-post: solalf@jbv.no

Fra: Gunnar Klipper [mailto:gunnar.klipper@borregaard.com]
Sendt: 21. april 2016 15:19
Til: Solvang Alf Louis
Kopi: klipper.morten@gmail.com
Emne: FW: saksnummer 201509443 Dobbeltspor fra Grønli til Glemmen gamle kirke

Hei.
Tusen takk for godt svar må min henvendelse. Positivt at du hadde tid til å prate med meg på telefon.
Har hentet inn ytterlige informasjon fra Fredrikstad kommune/Nina Merete Stene Wilhelmsen som var prosjektleder
for
Lisleby hallen vest for Nøkleby Skole og Dag Erik Julsheim Multikonsul som du kjenner igjennom prosjektet.
Lisleby hallens gulv ligger 6-7m over grønt området øst for Nøkleby Skole og er fundamentert med påler fra 6 til
12m, korteste påler i nord vestre hjørne av bygget.
Grønt areal øst for Nøkleby Skole med energibrønner ligger 9m over fjellgrunn. Dette er fakta som jeg baserer min
argumentasjon for å utvide planområdet vestover.
Jeg forstår også at dere har en konflikt med krav til kurvatur, men jeg mener planområdet bør utvides vestover for å
øke fjelloverbygget, vi snakker om 100-150m.
Det ser ikke ut til å være noe problem å komme dypt nok sør fra (12m/km iflg spek), tilsier 36m fra Grønli, men dere
har mindre avstand til Dikeveien ved Østfoldhallene.
Dere arbeider nå med kvalitetssikre korridorene som utgjør grunnlaget i den videre planleggingen (kilde Fredrikstad
Blad).
Jeg ser ikke problemet med å utvide planområdet vestover, selv om ny gjennomgang skulle bekrefte at dette ikke vil
tilfredsstille krav til kurvatur.
Det kan være klokt å ha med seg dette når det legges ut til høring i mai, selv om det kanskje er lite sannsynlig at det
er mulig å utnytte området til trase.
2

Har benyttet Norgeskart.no for å se om det er teoretisk mulig å utnytte området vest for dagens planområde i
forhold til horisontal og vertikal kurvatur.
4km kurveradius/250km/h er benyttet og man kommer inn i nåværende planområdet i syd og nord. Mulig at dette
ikke er nødvendig denne delen av trasen,
som er i fordel utvidet planområde.
Hovedårsaken til at jeg prøver å påvirke dere er at ikke ønsker en stor byggegrop/kulvert i området Nøkleby Skole og
nordover mot Glemmen Gamle Kirke.
Dette vil kunne ramme mange boliger i området, samtidig som hovedargumentet deres at den vestre trasen skulle
spare boliger på Lisleby.
Hvis dere kan gjennomføre trasen i fjell og uten påvirkning på bebyggelsen har jeg ingen innsigelser.
Forventer på svar på denne henvendelsen også, du var veldig flink sist gang.
Har det noen hensikt å drive lobbyvirksomhet på kommunal side eller skal jeg vente til høringen som blir lagt ut mai.
God helg og tommelen opp for trase i fjell helt fram til under Gamle Glemmen kirke fra Grønli.
Med vennlig hilsen
Odd Gunnar Klipper
Tlf 41641319
Legger ved kopi av mailen hvor jeg fikk saksnummer du spør om.

Jernbaneverket takker for din henvendelse.
Saken er nå sendt til en saksbehandler for videre behandling og vi vil ta kontakt med deg så snart det
foreligger en tilbakemelding.
Ditt saksnummer er JBV-11651-T0P7
Mvh
Kundesenteret
Jernbaneverket

From: Solvang Alf Louis [mailto:Alf.Louis.Solvang@jbv.no]
Sent: 18. april 2016 15:30
To: Gunnar Klipper
Subject: SV: Dobbeltspor fra Grønli til Glemmen gamle kirke
Hei og takk for gode innspill!
Våre korridorforslag er basert på det vi har av kunnskap på nåværende tidspunkt. Det er mange jernbanetekniske
krav som skal ivaretas og i tillegg skal vi ta hensyn til blant annet anleggsgjennomføring, grunnforhold, inngrep i
bebyggelse, naturmangfold, kulturmiljø og mye annet.
I forhold til Nøkleby skole så ligger vår foreslåtte korridor dypt for å kunne ligge i fjell. I tillegg vil supplerende
geotekniske undersøkelser langs denne korridoren være noe av det første vi setter i gang med i videre arbeider.

3

Det er også mange krav ut over minimumskurvatur som skal innfris i forhold til fremføring av jernbanen. Deriblant
må vi ha sporsløyfer (forbindelse mellom sporene) i nærheten av stasjonsområdet for å kunne posisjonere togene
riktig inn mot stasjonen. Disse sporsløyfene kan ikke ligge i kurve. Videre bør de ikke ligge for langt fra stasjonen da
det medfører at noen av togene må kjøre en lenger strekning enn nødvendig i «feil spor», noe som igjen går ut over
kapasiteten. Til forskjell fra linjen fra 90-tallet så har vi nå lagt inn en rettstrekning etter første kurve ut fra Grønli,
noe som gjør linjen litt stivere.
Ut fra det vi vet i dag så mener vi at korridoren skal være dekkende. Vi tar uansett med oss innspillene og sjekker ut
så godt det lar seg gjøre ut fra foreliggende kunnskapsgrunnlag, og videre inn i neste fase med planlegging. Dersom
grunnforhold eller annet gjør at vi ikke kan bygge innenfor den foreslåtte korridoren så vil vi enten måtte varsle et
større område eller se bort fra denne korridoren og jobbe videre med de andre.
Forslag til planprogram er tenkt lagt ut på høring 12. mai – 27. juni. Planprogrammet beskriver hvilke korridorer som
skal utredes, hvilke konsekvenser som skal belyses og hvordan denne planleggingen skal gjennomføres. I
høringsperioden tar vi imot alle innspill og gjør eventuelle nødvendige endringer før vi sender dette til politisk
fastsettelse i bystyrene til høsten.
Angående saksnummer: Hvem har du fått dette saksnummeret fra? Jeg gjenkjenner ikke dette formatet fra vårt
arkiv, med mindre det er noe gammelt som jeg ikke har fått sjekket ennå. Ved videre henvendelser til oss så kan du
benytte saksnummer 201509443.
Med vennlig hilsen
Alf Louis Solvang
Planleggingsleder
Fredrikstad – Sarpsborg
Jernbaneverket
Intercity-prosjektet
Mobil: 909 37 564
E-post: solalf@jbv.no

Fra: Gunnar Klipper [mailto:gunnar.klipper@borregaard.com]
Sendt: 13. april 2016 15:13
Til: Solvang Alf Louis
Kopi: Helge Bergby
Emne: Dobbeltspor fra Grønli til Glemmen gamle kirke

Hei!
Viser til telefonsamtale med deg 12.04.16 angående «Korridor A».
Er opptatt av gode løsninger på trase valg fra Grønli til Gamle Glemmen Kirke for å skåne flest mulig hus. Mener
Jernbaneverket burde utvidet Planavgrensingen til å omfatte gamle Kirkevei fra Falchåsaveien og nordover.
Dette er i tråd med gammelt forslag fra slutten av 1990 og vil sikre nok fjelloverbygg. Området ved Nøkleby Skole er
bare leire. Firmaet som boret etter jordvarme for Lislebyhallen kan bekrefte dette og denne traseen vil kreve at
sporet legges i dagen.
Vi snakket også om at krav til kurvatur ved 250km/h hadde ført til flytting østover, men du sa samtidig at det var
hastighet for godstog i 130km/h som var dimensjonerende for trase valg.
Jeg er rimelig sikker på at sportrase i fjellpartiet under Gamle Kirkevei vil tilfredstille kravet til kurvatur for godstog
som skal kunne holde 130km/h igjennom Fredrikstad.
Vi snakker om vesentlige krappere kurver ved grønli.
Har sendt de samme argumentene til ordføreren i Fredrikstad som skal i møte med dere i morgen.
Du lovte på telefon at du skulle ta med disse synspunktene i den videre planleggingen.

Jeg har fått følgene saksnummer JBV-11651-T0P7 .
4

Ser fram til en tilbakemelding på denne henvendelsen i form av en mail.
Med vennlig hilsen
Odd Gunnar Klipper
Lisleby beboer.

5

D22
Lie, Kjersti
From:
Sent:
To:
Subject:

Hans Langebeck <hanslangebeck@gmail.com>
4. juni 2016 12:32
Lie, Kjersti
Innspill angående alternativ 4b

Hei
Ser i forstudien Haug - Halden at alternativet 4b som krysser Rolvsøysund berører Greåker fotballklubbs
idrettsplass på Moa.
I studien står det: "En liten del av fotballbanen på Moa idrettsanlegg blir liggende under brua, samt at et
par boliger må rives."
Jeg antar boligene som må rives er Moaveien 35 og 37.
Har snakket med planleggingsleder Alf Solvang og jeg forstod det slik at det er snakk om en ganske høy bro
(17m.o.h) som så vidt streifer innom nordvest hjørne på selve kunstgressbanen (men høyt
over) og over parkeringsplassen nord for banen og så videre direkte inn i tunnel i fjellet.
Greåker fotballklubb vil sikkert ønske traseen lenger vekk. Om traseen forskyves 40-50m i nordvestlig
retning for å skåne idrettsplassen vil trolig alle boligene like nord for idrettsplassen måtte rives. Det er langt
verre. En forskyvning vil også forplante seg over på Fredrikstadsiden. Her vil et helt nytt hus i Luteriveien 8
være utsatt. Byggherren måtte vente flere mnd. for å godkjent byggesøknaden av Vegvesenet fordi
eiendommen lå innenfor korridoren for ny fylkesvei 109. Ville vært tragisk å fått beskjed ett år etter
innflytting at huset må rives.
Selvfølgelig er det ikke ønskelig å ha jernbane ved idrettsplassen, men egentlig ikke noe stort problem.
Trosvik fotballkubb (Merkurbanen) har to fotballbaner tett inntil jernbanen. Sarpsborg stadion ligger nærme
jernbanen, kunst-is/grusbanen enda nærmere og det fungerer jo helt greit.
Kunstgressbanen på Moa ble, om jeg ikke husker feil, bygget i 2009. Da ble den flyttet ca. 12m mot nord i
forhold til gamle banen. Det kan man se om man velger eldre flyfoto på www.norgeibilder.no. Om Greåker
fotballklubb mener broen kommer for nærme burde det være mulig å flytte fotballbanen tilbake. I følge
www.seeiendom.no er det de som eier området syd for banen. Om buen på Moaveien i mellom fotballbanen
og klubbhuset rettes ut litt vil også være mulig å flytte den noen meter østover.
Jeg mener Greåker fotballklubb utmerket godt kan leve med alternativ 4b, evt. med nevnte justeringer. Det
er mye viktigere å spare boliger fremfor et lite innhogg på en idrettsplass.
Med vennlig hilsen
Hans Langebeck
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D23
Lie, Kjersti
From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Mari Langvik <marilangvik@hotmail.com>
28. mai 2016 12:55
Lie, Kjersti
Intercity-prosjekt, høringsuttalelse til planprogram, Fredrikstad-Sarpsborg, saksnr.
201506378
Hvem bygger dere jernbanen for og er det verdt det.docx

Fikk dessverre opplysninger om fristen for uttalelse litt for sent til å rekke fristen, men håper at noen timer
over fristen kan være innenfor siden disse timene nå ligger til en helg.
Mvh
Mari Langvik

1

Intercityprosjektet
Høringsuttalelse til planprogram
Fredrikstad-Sarpsborg
Saksnr. 201506378

Hvem bygger dere jernbanen for og er det verdt det?
I disse dager råder det stor fortvilelse blant mange Fredrikstadbeboere fordi man ser at man vil få
hjemmene sine rasert som følge av den planlagte jernbanetraseen inn til byen. Enten i form av at
man faktisk må rive huset sitt og flytte, eller enda flere som får en forverret bosituasjon pga økende
støyproblematikk fordi man får jernbanetraseen rett ved. Dette vil også medføre en verdisenking på
boligen ved et evt. salg.
I mitt stille sinn tenker jeg: «Er det virkelig mulig å være så steile i en så alvorlig sak som dette?»
Det er flere alternativer som er og har vært på banen, men det ser ut til at politikere ikke vil lytte til
noe annet enn det ene alternativet nemlig «kjerrevei» gjennom byene, selv om mange mennesker er
imot, både oss «vanlige mennesker» og de med mer «tyngde» på fagfeltet. Argumentet man får høre
er at å ta saken opp på nytt vil forlenge en prosess ytterligere.
Er virkelig alle disse menneskenes livssituasjon så lite verdt at man ikke har mulighet for å vurdere de
andre alternativene nærmere? Hva betyr 1-2 år i den store sammenhengen når det til nå har tatt så
lang tid og det sannsynligvis ennå vil ta lang tid før man kommer i gang og er ferdig? Er det ikke da
viktig å vurdere alle alternativene like nøye hos absolutt alle faginstanser, både i inn og utland? Jeg
tenker da både på infrastrukturmessig som faglige f.eks ingeniørmessige vurderinger, men også alle
økonomiske vurderinger. Vil dette koste mer enn det vil smake? Vi kan da ikke igjen la det gå
prestisje i en så stor sak… Dette har vi gjort altfor mange ganger tidligere i andre saker i Norge…
Jeg har ikke noe problem å se at for turisters del er det fint å ha en jernbanestasjon i nærheten av
sentrum, men selv dette behovet kan jo kompenseres med f.eks rask shuttlebuss inn til sentrum
dersom stasjonen f.eks ble lagt til Rolvsøy. Imidlertid har jeg et stort problem med å se viktigheten
av nærhet til sentrum for oss andre som bor i Fredrikstad/Sarpsborgområdet, og er det ikke oss
andre som er den største tyngden av passasjerer på denne strekningen? Selv jobber jeg som en av de
nærmeste naboene til jernbanestasjonen i Fredrikstad i dag og ser daglig hvor mange som trenger å
kjøre til stasjonen og få parkert bilen sin. Vi har måttet hyre inn dyrt parkeringsselskap som sjekker at
vi har gyldig parkeringstillatelse for å sjalte ut biler som ikke tilhører ansatte på min jobb, men
derimot er reisende med jernbanen. For oss andre spiller det vel ingen rolle om vi må kjøre i den ene
eller andre retningen? For noen vil en ny jernbanestasjon innebære en noe lengre reisevei enn
tidligere, men spiller det noen rolle 5 min fra eller til når man allikevel må ut og kjøre? For andre vil
det bli kortere reisevei. Dette vil kanskje gå opp i opp?
Jeg kan se at det vil bli en stor kostnad å f.eks legge jernbanetraseen i tunnel, men kan det på lang
sikt være mer lønnsomt? Da tenker jeg ikke bare på rene kostnader i penger på kort sikt, men også
på kostnader i forbindelse med mennesker som får rasert husene sine og de som i all fremtid får
forverret bosituasjonen sin mhp støy, risting o.l. dersom traseen ikke vil gå uten tunnel.
Norge er ikke akkurat kjent for å tenke langsiktig m.h.p infrastruktur i forbindelse med veiutbygging
om vi sammenligner oss med andre land. Vi klatter ofte på eksisterende kjerreveier. Skal vi virkelig
fortsette med dette i forhold til jernbanen?

Hvem er det vi egentlig bygger denne jernbanetrasèen for? Er det innbyggerne i byene som er de
daglige brukerne, eller er det turistene? Er det virkelig verdt å ofre så mange menneskers bosituasjon
både på kort og lang sikt for dette?

Mvh
Mari Langvik
Hjortestien 4,
1615 Fredrikstad

D24
Lie, Kjersti
From:
Sent:
To:
Subject:

Hans Einar Magnussen <hanseinarm@gmail.com>
28. juni 2016 09:19
Lie, Kjersti
Fwd:

Hei, Kjersti Som du ser, sendte jeg denne i går kl. 1625, også til sd og ntp. Dessverre falt m'en ut av multiconsult i din
adresse, så derfor sender jeg til deg igjen.
Mvh HansEM
---------- Forwarded message ---------From: Hans Einar Magnussen <hanseinarm@gmail.com>
Date: 2016-06-27 16:25 GMT+02:00
Subject: Fwd:
To: postmottak@sd.dep.no, ntp.sekretariat@vegvesen.no, kjersti.lie@ulticonsult.no

Høringsuttalelse til NTP og Planprogram for IC-strekning Fredrikstad - Sarpsborg
Forslaget i NTP om at dobbeltsporet skal passere både gjennom Fredrikstad og Sarpsborg, og forslaget til
Planprogram for IC dobbeltspor basert på Konsept 4B, er en følge av en alvorlig saksbehandlingsfeil som er
i ferd med å forårsake en skandale for de ansvarlige og en tragedie for innbyggerne i Nedre Glommaregionen.
I rapporten Konseptmuligheter ble 11 mulige konsepter beskrevet. 5 konsepter oppfylte absolutte krav, men
for tre konsepter ble det konkludert med at de ikke bør videreføres.
I tillegg til Konsept 3A (Utbedring av jernbanenettet) ble dermed bare to konsepter behandlet videre i
Konseptanalysen. Begrunnelsene for valg av de to var:
•

Konsept 4B – Stopp i alle byer med tiltak for gjennomgående godstog på Østre linje
Merknad: Absolutte krav oppfylles.

•

Konsept 4F – Høy hastighet via Sarpsborg med gren via Fredrikstad
Merknad: Absolutte krav oppfylles. Konseptet gir et fullgodt tilbud til de tunge
markedene i både Fredrikstad og Sarpsborg, men det regionale tilbudet ellers blir
dårligere.

Konsept 4E ble forkastet allerede under denne «silingen» av alternativer i rapporten Konseptmuligheter, på
bakgrunn av følgende beskrivelse og merknad:
•

Konsept 4E – Høy hastighet med felles stasjon for Fredrikstad og Sarpsborg
Merknad: Konseptet oppfyller det absolutte kravet, men kommer pga det reduserte
regionale tilbudet til stasjonene noe dårligere ut enn 4B og 4F, og oppfyller heller
ikke kravet knyttet til effektivitet – kort overgangstid mellom transportmidler i
sentralt lokaliserte trafikknutepunkt.
1

Absolutt krav er definert som Økt kapasitet og pålitelighet for person- og godstransport på bane på
strekningen Oslo – Halden, og oppfylles av alle tre konsepter. Når det gjelder begrunnelsene for å forkaste
Konsept 4E, forstår jeg rett og slett ikke hva som menes.
- Hva betyr det regionale tilbudet til stasjonene? – og
- hva er til hinder for kort overgangstid mellom transportmidler ved en felles stasjon på Rolvsøy? - og
- hva er et sentralt lokalisert trafikknutepunkt? Iflg. Fylkesplanen Østfold mot 2050 skal byene smelte
sammen til Storbyen Nedre Glomma, og tettbygd område er illustrert med Rolvsøy i sentrum.
Dette området vil få en fordoblet befolkning i løpet av 50 - 60 år, og den blir mangedoblet gjennom
jernbanens levetid.
Det viktigste er allikevel at valg av konsept som skulle videreføres ble gjort bare på bakgrunn
av stasjonsplassering. Konsekvensene for området omkring og mellom stasjonene ble overhode ikke
diskutert!
Nedenfor er den «vedtatte» jernbanelinjen gjennom Storbyen Nedre Glomma vist som en omtrentlig
forenkling av Jernbaneverkets aktuelle korridorer. Endelig korridorvalg er uvesentlig – samtlige alternativer
vil klyve Storbyen vår i to deler, over en strekning som er så lang som overhodet mulig mellom Seut og
Klavestad (ca. 2 mil!), og påvirke hele det fremtidige området avsatt til tettbebyggelse i Nedre Glomma.

- Vil vi at en minst 50 m bred korridor og passasjer- og godstog i opptil 250 km/t med få minutters
mellomrom skal klyve den tettbygde Storbyen vår i to lange tarmer med bare stedvis forbindelse mellom
tarmene?
- Vil vi at 100-vis av boliger, virksomheter og institusjoner skal raseres for at denne kløften skal kunne
realiseres samtidig som korridoren sterkt begrenser arealene som er tilgjengelige for nye boliger?
2

- Vil vi at boligområdene våre skal parteres slik at vi må reise flere km for å besøke et gjenværende nabohus
som ligger noen titalls meter fra eget hjem?
- Vil vi at 1000-vis av mennesker skal plages med støy og rystelser til alle døgnets tider og i all fremtid?
- Vil vi at de samme menneskene skal utsettes for de farer som både hurtigtogene i seg selv og lasten de
transporterer vil utgjøre?
- Vil vi at ungene våre skal forsøke å hente fotballen som havnet på den andre siden av gjerdet, der togene
kommer med en fart på 70 meter pr. sekund?
Ingen i Nedre Glomma-regionen vil ha det slik! – eneste unntaket kan være Fredrikstadfolk med
gangavstand til Grønli!- og pendlere i Sarpsborg vil fortsette å kjøre til Råde for å ta toget til Oslo. I tillegg
kommer at en Rett Linje kan bygges uten å forstyrre trafikken som går på eksisterende spor, og at
passasjerene vil slippe å kjøre "buss for tog" i mange år.
Konseptanalysen beskriver mange og alvorlige negative konsekvenser av «vedtatt» Konsept 4B. Konsept
4E, Rett Linje vil eliminere så godt som alle disse konsekvensene, hovedsakelig fordi dobbeltsporet vil
passere på tvers av tettbygd strøk og over en distanse som utgjør mindre enn 10% av lengden ved Konsept
4B som klyver hele den eksisterende og fremtidige tettbebyggelsen på langs! - men også fordi 4E ikke vil
komme i konflikt med et eneste kjent kultur- eller fortidsminne!
Allikevel ble altså Konsept 4E forkastet med bakgrunn i lettvinte og uforståelige argumenter ang.
trafikkgrunnlag for alternative stasjonslokaliseringer, og svært viktige opplysninger ble dermed holdt tilbake
fra bestemmende myndigheter som etter JBVs og AP-politikeres påstand har gjort enstemmige vedtak om
utbygging i hht Konsept 4B. De hadde ikke noe reelt alternativ! - og tilbakeholdelse av viktig informasjon
kan som kjent få svært alvorlige konsekvenser for forslagsstilleren.
Jeg protesterer altså både mot NTP og mot Planprogrammet som begge beskriver stasjoner i Fredrikstad og
Sarpsborg fordi begge er basert på bevisst manipulering og saksbehandlingsfeil, og forlanger at
videreføringen av IC-planleggingen blir lagt på is inntil Konsept 4E er utredet på samme nivå som de
konsepter som er analysert i JBVs Konseptanalyse.

Siv. ing. Hans E. Magnussen
Fredrikstad
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D25
From:
Sent:
To:
Subject:

admin@jbv.no
24. juni 2016 12:59
Postmottak Jernbaneverket
melding fra jbv.no

Navn: Unn Martinsen
Epost: chrimar7@gmail.com
Emne: Dobbeltspor Fredrikstad til Sarpsborg
Melding: Vi, folket, er bedt om forslag om beliggenheten på dobbeltsporet. Hvorfor bygge tunneler
gjennom fjell og rasere langs veier der folk flest bor? Hvorfor ikke bruke hodet og tenke følgende:
Vi plasserer jernbanen fra Greåker til Sarpsborg, hvor jeg er mest kjent, der jernbanen går i dag. Ved
Jernbanebrua over Rolsvøysund er det jo allerede et spor i dag. Der kan det andre sporet legges syd for
det gamle, videre langs industrien på Greåker helt fram til gamle Sannesund stasjon. Der kan man legge
en ny linje videre langs industrilokalene mellom dagens linje og Industriveien. Forbi Stadion, samme
side, videre forbi/over Sarpsborg papp og til Sarpsborg stasjon.
Jeg forstår ikke hvorfor det må bygges veier og tunneler, som vil rasere minst 150 bolighus, hele
festningsområdet ved Greåker fort vil da ødelegges. Og hvorfor rive hele Lande skole, som er Sarpsborgs
største med 500 elever. Dagliglivet til 500 barn og barnefamilier vil da bli rasert.
Derfor er det viktig å legge det andre sporet der jeg har foreslått her. Og jeg håper dere tar det alvorlig.
150 hus med mennesker inni og 500 barn/barnefamilier er mange mennesker. Ta dagliglivet til folk på
alvor! Tenk gjennom dette.
På forhånd takk.
Mvh
Unn-Christin Martinsen
stolt sarping

D26
Lie, Kjersti
Subject:

FW: Innspill planprogram Fredrikstad-Sarpsborg

________________________________________
Fra: Karianne Hjørnevik Nes [kariannenes@gmail.com]
Sendt: 27. juni 2016 20:06
Til: Solvang Alf Louis
Emne: Innspill planprogram Fredrikstad-Sarpsborg
Hei! Takk for et godt informasjonsmøte. Vi fikk ikke tid til å hilse ordentlig på deg etter møtet.
Vi har lest forstudien og utkast til planprogram med interesse. Som sagt tidligere registrerer vi at et av trasevalgene
går over Nes Gård som vi eier og driver. Vi tenker at jernbane er viktig og at landbruk, kulturlandskap og historie er
viktig. Vi er derfor opptatt av at planprogrammet både ivaretar og imøtekommer de ulike interessene best mulig. Vi
registrerer at forstudien er overflatisk når det gjelder grunnforholdene, kulturlandskapsverdiene og næringsverdiene
på Nes. Særlig bekymret er vi for kvikkleiren vi har her. Huset rister når togene går forbi i dag og vi mener at
grunnforholdene er svært ustabile. Vi ser at både grunnforhold, kulturlandskap og næringsverdi skal adresseres i
planprogrammet. Ut i fra næringshensyn på Nes Gård ønsker vi at trasevalget over Nes gård tas ut av
planprogrammet. Vi har andre sesong med andelslandbruk på gården og har 130 fornøyde andelsbønder som nyter
både økologiske grønnsaker og rekreasjonsområdet her. Vi har lagt ned mye tid og ressurser i arbeidet med å
etablere næring på gården.
Vi ser fram til å høre mer fra dere, og ønsker lykke til videre i det viktige arbeidet dere gjør.

Vennlig hilsen
Karianne og Inge Nes
Mobil 4805101
Nes andelsgård
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D27
Lie, Kjersti
From:
Sent:
To:
Subject:

Christer Nesset <christernesset@outlook.com>
27. juni 2016 00:50
Lie, Kjersti
InterCity-prosjektet, høringsuttalelse til planprogram Fredrikstad - Sarpsborg,
saksnummer 201506378

Jeg ber om en ny vurdering av dobbeltsporet jernbane gjennom Fredrikstad og Sarpsborg.
Dette begrunnes med at de negative konsekvensene for begge byer vil være svært mye større enn tidligere
antatt.
1. Andelen hus som må rives for den minimale innsparing i reisetid mellom Råde og Fredrikstad, og de
vanvittige anslagene for riving langs foreslåtte traseer mellom Fredrikstad Stasjon og Skjeberg.
2.Fortsatt omvei om både Fredrikstad og Sarpsborg på vei mot Halden og kontinentet som ikke er i tråd med
mål om fokus på kort reisetid.
3. Støyprobemer, og spesielt nattestid, for godstrafikk som over 2 mil vil fare på langs gjennom et av landets
mest befolkede områder.
4. Antallet nye reisende fra Sarpsborg St. spås å bli 250000 per år noe som er særdeles lavt mtp at det spås
800000 nye reisende per år fra Fredrikstad. Innbyggertallet tatt i betraktning sier meg at forslaget derfor er svært
ugunstig for stasjoner fra Sarpsborg og sørover (Halden og videre til Gøteborg). Sarpinger vil fortsatt i stor grad
kjøre til Råde i stedet for å benytte Sarpsborg St. med dette alternativet.
5. Planlegging av ny FV109 mellom byene har vist seg å være svært krevende mellom Alvim og Råbekken
grunnet grunnforhold. Jernbanen skal bygges i stort sett samme område, og det har av hva jeg kan se blitt gjort
altfor få analyser av grunnforholdene for å i det hele tatt kunne menes noe om den totale kostnaden for
prosjektet.
6. Det vil ødelegge fremtidige muligheter for lokal banetransport mellom byene i et ekspansivt område, der mye
av infrastrukturen allerede ligger til grunn på den eksisterende jernbanelinjen.
7. I både Onsøy og Sarpsborg vil banen skjære seg gjennom fredede kulturminneområder som vil bli tapt for all
fremtid.
8. Den foreslåtte traseen kan vil ikke kunne betjene krevd hastighet på 250 km/t, og burde således vært
forkastet.
Jeg ber derfor om at det gjøres en ny vurdering av rett linje mellom Råde og Halden, med felles stasjon for
Sarpsborg og Fredrikstad mellom byene. Det vises til alternativ 2B i Jernbaneverkets mulighetsstudie av 2011.
Ifølge denne skulle det også opprettholdes lokaltrafikk på eksisterende trase og intercityavganger fra
Fredrikstad sentrum mot Oslo.
Mvh, Christer Nesset
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D28
Lie, Kjersti
From:
Sent:
To:
Subject:

Håvard Odsbu <hodsbu@gmail.com>
26. juni 2016 22:21
Lie, Kjersti
InterCity-prosjektet, høringsuttalelse til planprogram Fredrikstad - Sarpsborg,
saksnummer 201506378

Hei,
hvis alt går etter nåværende plan skal endelig trase bestemmes av lokalpolitikerne sommeren 2018 og
planlagt rivestart og bygging er 2020, altså om 4 år. Mitt innspill går på om det tas godt nok høyde for hvor
alle menneskene skal flytte hen. Det snakkes om 120 boliger plusse en skole i Sarpsborg og mulig enda flere
i Fredrikstad. Jeg har mest innsikt om Sarpsborg. I dag ligger det 85 boliger med 2 eller flere soverom til
salgs i Sarpsborg via finn.no. Regner med at så godt som de fleste husene som skal rives har 2 eller flere
soverom. Med andre ord, det mangler mange hus. Allerede i dag er det lite hus til salgs i Sarpsborg. Det
mangler også en skole. Har dere tatt høyde for å få bygget ny skole og og erstattet 120 hus i løpet av kun 4
år? I Sarpsborg står ikke akkurat tomtene i kø, og hvertfall ikke sentrumsnært der byens styre i form av Ap
vil at 50% at boligveksten skal tas. Jeg får hvertfall ikke kabalen til å gå opp.
Det virker helt absurd at man ikke skal utrede hva et reelt alternativ til en sentrumsstasjon. Jeg håper
virkelig at dere kan påvirke politikerne til å ta med rett linje som et alternativ.
mvh
Håvard Odsbu
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D29
Lie, Kjersti
From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

- Olsen <o_ols@hotmail.com>
6. juni 2016 18:37
Lie, Kjersti
Jernbane tunnell fra Fredrikstad
Jernbane tunnell 01.pdf

Hei,
Rakk dessverre ikke å få med meg deres visning av nye traseer som er planlagt, og dere har sikkert sett på
flere alt. som kunne vært greit å vite litt om.
I forbindelse med jernbane videre fra Fredrikstad til Sarpsborg så har jeg et lite forslag som mulig kunne
vært tenkt litt på, dette innebærer
- Rimeligere byggeprosess med å få jernbane og vei i samme trase og sparer kostnader og får jernbane ned
i terrenget og fjerner støy til omgivelser.
- Elementer kan bygges som moduler og bare settes ned og det blir kortere byggetid
Dette innebærer jo at Fredrikstad kommune muligens må se på vei valg forbi Rolvsøy og videre opp til
Sarpsborg, men da det antageligvis ligger litt i samme tidsrom med å bygge jernbane og vei så burde det
kanskje gå å finne en felles løsning her?
Legger bare med en enkel skisse for å illustrere mitt forslag.
Lykke til med de gode valg for en løsning som skal bli bedre og vare i mange år.
Mvh
Odd Olsen
Rolvsøy
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Med 4 felt kjørefelt over jernbanetunnel så vil dette kunne minske arealbruk,
spare bygge -kostnader og gjøre det enkelt å komme på buss.

D30
Lie, Kjersti
From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Martin Pettersen <mvpettersen@gmail.com>
24. juni 2016 13:14
postmottak@sd.dep.no; ntp.sekretariat@vegvesen.no; Lie, Kjersti
respons@aksjonrettlinje.no
InterCity-prosjektet, høringsuttalelse til planprogram Fredrikstad - Sarpsborg,
saksnummer 201506378

Til den det måtte angå,

Jeg er innbygger i Fredrikstad, og føler denne saken angår meg. Jeg er relativt samfunnsengasjert og jobber
til daglig med infrastruktur, ofte i et langsiktig perspektiv.

Etter å ha gravd litt i utredninger (tilgjengelig i nettsidene til JBV) er det en ting som forundrer meg stort.
Det som for de aller fleste er det mest intuitive valget for trasé, rett linje gjennom Nedre Glomma er
forkastet uten at det i realiteten er skikkelig utredet.

Dette framstår som en feil måte å utrede på, og alt synes forutbestemt når det er gjort på denne måten. F.eks
er det når det gjelder støy, ulykkepotensiale og kulturvern åpenbart at et alternativ som klyver Nedre
Glomma på tvers korteste vei, og ikke på langs lengste vei, kommer bedre ut – men det er altså ikke
skikkelig utredet. Det står simpelthen at alternativet er forkastet på grunn av:

"En felles stasjon for Sarpsborg og Fredrikstad på Rolvsøy vurderes som en lite attraktiv lokalisering for
reisende som kommer fra eller skal til sentrum av de to byene. En utbygging på Rolvsøy vil stride mot
prinsippene om samordnet areal- og transportplanlegging og kan føre til en mer desentralisert byutvikling i
hele Nedre Glommaregionen. Ut fra et bytutviklingsperspektiv anbefales ikke denne
stasjonslokaliseringen."

Fylkesplanen legger opp til et sammenhengende bybånd i Nedre Glomma, noe som underbygges av at man
anlegger ny 4-felts vei mellom sentra i Sarpsborg og Fredrikstad. Dette er i så måte en samme type
desentralisering som nevnes som en grunn til å forkaste et alternativ - et paradoks etter mitt syn. En
sammenhengende bybane som kan ta unna for biltrafikk mellom byene er det beste sett fra et miljø/klimaperspektiv. Hvordan det kan overses er vanskelig å fatte.

At eksisterende skinnegang kan utnyttes til bybane, som kan være tilgjengelig for flere enn de i umiddelbar
nærhet til de to planlagte stasjonene i Sarpsborg og Fredrikstad sentrum er ikke engang vurdert. Det ser ut til
at lokale politiske interesser i for stor grad styrer en beslutning på nasjonalt nivå, og for så vidt internasjonal
interesse. At Stortinget har bestemt det slik holder ikke hvis grunnlaget for beslutningen er feil/mangelfull.
1

Derfor mener jeg at en ny fullstendig utredning må utføres, fordi grunnlaget og premissene i den
første er mangelfullt og feil. For et så stort prosjekt er det avgjørende at saksbehandlingen er korrekt
og grundig utført, ikke lokalpolitisk ført.
-Mvh
Martin Vignes Pettersen
Fredrikstad
90814342
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Forslag til planprogram for kommunedelplan med konsekvensutredning for
Intercity dobbeltspor Fredrikstad – Sarpsborg, RV 110 Simo – St. Croix og FV 118
Ny Sarpsbru med eventuell omlegging av RV 111 øst for Hafslund
Høringsuttalelse fra Magnus Schaft
InterCity – flere konsepter burde vært med helt til kommunedelplan
Konseptvalgutredningen for Østfoldbanen i 2012 var kjennetegnet av liten ulikhet i markedsgrunnlag for konseptene, og enorm
usikkerhet rundt kostnadene. Særlig gjelder dette oppsiden på kostnader for det valgte alternativet, konsept 4B, med sin linjeføring
som over mange mil er elvenær og gjennom tettbygd strøk. Kombinasjonen av vanskelige grunnforhold, tett bebyggelse og krav
om 200–250 km/t gjør at det er reell sannsynlighet for at konseptet ikke er realiserbart, og det er det vanskeligste å kombinere
med drift på dagens linje i byggeperioden. I tillegg utvikler passasjergrunnlaget seg raskt. I løpet av et par tiår har byområdene ved
E6 i Tune og Dikeveien i Rolvsøy vokst til å bli stedene i henholdsvis Sarpsborg og Fredrikstad med størst handelsomsetning, langt
foran bykjernene. I tillegg er sykehuset flyttet fra å være i gangavstand til Fredrikstad stasjon, mens det nå er i shuttlebussavstand
til stasjonene i Råde og Sarpsborg. Usikkerheten om kostnader og inntekter ved valgt konsept gir høy sannsynlighet for investering
i et alternativ som ikke lenger er det beste konseptet på kost/nytte og samfunnsøkonomisk lønnsomhet.

Uklokt med massiv ekspropriasjon når fullgode alternativer finnes
Prosessen rundt InterCity-utbyggingen i nedre Glomma har ikke lagt nok vekt på at ekspropriasjon ikke skal forekomme hvis
fullgode alternativer finnes. Det bør gjennomføres en juridisk vurdering av om det kan forsvares å gjennomføre utbyggingen etter
konsept 4B hvis antall hus som må eksproprieres kan bli så høyt som rundt 300 mellom Seut og Klavestad, noe Jernbaneverket
antydet i en artikkel i Fredriksstad Blad. Dette vil overgå Gardermoen-utbyggingen og trolig da bli den største ekspropriasjonen i
norgeshistorien. Å si at det ikke finnes fullgode alternativer er meget diskutabelt hvis det finnes alternativer som til lavere kostnad
og med langt mindre ekspropriasjon bidrar til utbygging av dobbeltspor til Halden med 15 minutter lavere reisetid. Med en
dimensjonering for 200 km/t og planlagt reisetid Oslo–Halden på 1 time og 8 minutter leverer ikke konsept 4B godt nok i henhold
til Stortingets ambisjoner om 250 km/t og en reisetid til Halden på høyst én time.

Flere stasjoner mellom byene
Rundt en tredjedel av nedre Glommas innbyggere bor mellom byene Sarpsborg og Fredrikstad. Et konsept med kun to stasjoner
vil medføre betydelig økt biltrafikk til Råde, samt belastning på veisystemet, framfor alt fylkesvei 109. Skal det først lages et
dobbeltspor på langs av bybåndet må dette i større grad bidra til å avlaste veisystemet. Med de planlagte fire avganger per time
vil dette dobbeltsporet få en frekvens som gjør tog attraktivt mot bil, også på lokale reiser. Da må den ha stopp mellom byene,
men ikke så mange at reisetiden ikke blir klart raskere enn bil fra bykjerne til bykjerne. Med bakgrunn i den firekjernede struktur
arbeidsplasser og handelsomsetning har i nedre Glomma, bør det utredes en løsning med fire stasjoner i bybåndet: Fredrikstad,
Rolvsøy, Tune og Sarpsborg. Stasjonen ved Rolvsøy kan komme i gangavstand til Østfoldhallene, og vil bli utgangspunkt for
shuttlebusser til de mange bosatte i Borge når ny veibro er på plass. Stasjonen i Tune bør ligge nærmest mulig kryssingen med E6,
og vil bli utgangspunkt for shuttlebusser til Grålum og Kalnes. Med 4 stasjoner i nedre Glomma vil gjennomsnittlig sykkelavstand
til stasjon for innbyggerne reduseres betydelig sammenliknet med et alternativ med bare to stasjoner. Til sammenlikning har andre
bybånd med færre innbyggere minst 4 eller flere stasjoner. Dette gjelder både bybåndene Hokksund–Drammen, Sandefjord–
Tønsberg, Tangen–Hamar–Brumunddal og Vestby–Moss–Rygge. De to ekstra stasjonene i nedre Glomma bør finansieres ved å
droppe stasjonen i Råde i stedet for å flytte den. Brukerne av denne stasjonen vil få et godt tilbud ved å benytte enten Rygge eller
en stasjon plassert mellom Sarpsborg og Fredrikstad.

Behov for samordnet planlegging av vei og bane fra Rolvsøy kirke til E6
Planprogrammet legger opp til at kryssingene av Glomma i Sarpsborg skal gjennomføres på ulik måte. Ved Rolvsøysund skal vei og
bane ikke planlegges sammen, i motsetning til ved Sarpsfossen. Dette er ulogisk. Den foreløpige veiplanleggingen viser at veitrasé
mellom Rolvsøysund og E6 grunnet grunnforhold må gå inne i det samme fjellet som jernbanen hele tiden har planlagt å gå i. Dette
tilsier sterkt at veiplanleggingen av fylkesvei 109 fra Hatteveien til E6 snarest må samordnes med jernbaneutbyggingen.

Utvidet planområde på Tunejordet – urimelig ulikhet mellom linjefleksibilitet i Moss og Sarpsborg
Linjeføringen for dobbeltsporet mellom Oslo og Halden synes å følge prinsippet om at det ikke er lagt inn kurver utover de som er
nødvendige for å betjene planlagte stasjoner. Et unntak fra dette er på den planlagte linjen inn til Moss. Her gjør linjen først en
sving østover mot Nesparken, før den svinger vestover igjen ned til stasjonen. Konsekvensen av slike ekstra kurver er små hvis de
kommer i umiddelbar nærhet til stasjoner med stopp for alle tog, siden togene da uansett er i ferd med å bremse ned for å stoppe.
Hvis det åpnes for en tilsvarende ekstra sving som i Moss mellom E6 og Sarpsborg stasjon, kan antall hus som berøres mellom E6
og Sarpsborg stasjon reduseres enormt. Tidstapet for kjøretiden vil trolig handle om sekunder, snarere enn minutter. Konkret kan
en slik linjeføring gjennomføres ved at planområdet utvides med rundt 500 meter på nordsiden fra kryssingen med fylkesvei 114
til passering av Lilletuneveien. Dette åpner for en trasé hvor linjen krysser E6 så langt nord at den kan følge Vingulmorkveien i hele
sin lengde, før den svinger nordover ved Sarpsborg stadion for å legge seg langs dagens linje opp mot svingen østover ved Lande
skole.

Utvidet planområde ved Hafslundsøy – for å gjøre veiutbygging uavhengig av bane mulig
Ved Sarpsfossen skal vei og bane planlegges sammen, og det foreligger ingen alternativer som muliggjør utbygging uavhengig av
hverandre. Ved Sarpsfossen er det stor usikkerhet knyttet til gjennomførbarheten i jernbaneutbyggingen. Dette tilsier sterkt at
det bør være med nordlige veialternativer som kan bygges ut uavhengig av en eventuell jernbane ved Tarris. Både vegalternativ 2
og 2 lang har fordelen at Hafslundsøy får en betydelig reduksjon i transportarbeidet grunnet kortere kjørelengde. For vegalternativ
2 lang kommer også fordelen at Sarpsborg sentrum blir fritt for gjennomgangstrafikk, med kraftig økte muligheter for byutvikling
når det ikke lenger skal gå en svært høyt trafikkert fylkesvei mellom stasjonsområdet og resten av sentrum. Glommaringen har
marginalt med passasjerutveksling mellom Sarpsborg sentrum og Årum. Et undervurdert faktum er at vegalternativ 2 lang i
kombinasjon med vegalternativ 5 åpner for sentralt lokaliserte bussholdeplasser ved innfarten til boligområdene Opsund,
Hafslundsøy, Hafslund, Nordberg og Bede. Med vegalternativ 2 lang vil de største inngrepene i eksisterende bebyggelse komme i
området inntil Sarpsborg stasjon, som uansett er utpekt som transformasjonsområde. Vegalternativet er det som i størst grad
bygger opp under kommunens ambisjoner om å skape utvikling i retning Gleng og østre bydel. Den utvidede plankorridoren for å
muliggjøre vegalternativ 2 eller 2 lang kan også benyttes av jernbanen, ved at det bør ses på et alternativ via sydspissen av
Hafslundsøy i stedet for via middelalderbyen med Olavsvollen (siste rest av ett av få kjente forsvarsverk fra vikingtiden), Tarris,
rasgrop, Europas største foss og parkanlegget til en av landets flotteste herregårder. I sum er dette uerstattelige kultur- og
historieminner med internasjonal verdi, og da er det grunn til å vurdere en togtrasé via Hafslundsøy, som også vil kunne gjøre
nytte av en holme i Glomma, 400 meter rett øst for enden av Astrids gate.

InterCity – behov for rask igangsetting av parallelt planprogram for Haug–Skjeberg
Tilleggskostnaden ved å ha med flere konseptvalgalternativer og stasjonslokaliseringer helt fram til vedtak om kommunedelplan
er svært liten målt mot totalkostnaden ved å bygge ut dobbeltspor gjennom Østfold. Det ville gjort stasjonslokaliseringsprosessen
i Sarpsborg mer lik den på Hamar, noe som ville revitalisert lokaldemokratiet og gitt beslutninger med mindre risiko for senere
overskridelser og forsinkelser. På Hamar er man nå i kommunedelplanfasen uten å ha avgjort om stasjonen skal ligge ved
parkområdene, i tunnel under byen eller ute ved E6. For å sikre at fremdriften i InterCity-utbyggingen holdes oppe kan planlagt
fremdriftsplan følges. Men i tillegg bør det snarest igangsettes tilsvarende planprogramprosess som for Seut–Klavestad også for
Haug–Skjeberg, basert på konseptvalgutredningens alternativer 4C, 4E og 4F.
Konsept 4C
Stopp i alle byer i kombinasjon med
egen trasé for høyhastighetstog

Konsept 4E
Høyhastighetsbane med felles stasjon
for Fredrikstad og Sarpsborg

Konsept 4F
Høy hastighet via Sarpsborg med gren
via Fredrikstad

Parallellutredningen av disse konseptene vil kunne belyse fire vesentlige forhold:
Flytting av Sarpsborg stasjon: Både for konsept 4B, 4C og 4F bør det vurderes alternative stasjonslokaliseringer i Sarpsborg sentrum:
Stasjon ved Gleng (dagens plassering), tunnel under sentrumskjernen og Borregaardsjordene/Melløs. Disse er også vurdert i
tidligere konseptvalgutredningsprosess. I tillegg bør det vurderes stasjon i to plan ved Sandesund, med overgangsmuligheter til
eksisterende linje. Det bør også vurderes stasjoner ved Kalnes og Grålum. I konsept 4B vil stasjonen på Kalnes bli endestasjon med
behov for utbygging av hensettingsanlegg, fordi strekningen Råde–Kalnes langs E6 i så fall ikke bygges ut. I konsept 4C og 4F vil
Kalnes og Grålum kunne bli betjent via enten firespors stasjoner eller en avgrening mellom Råde og Kalnes.
Løsninger for godstrafikken: For samtlige alternativer bør det forutsettes at dagens linje opprettholdes. Unntaket er hvis
godstrafikken og da særlig Borregaards behov blir løst ved å bli koblet på jernbanenettet via en annen trasé.
Lokaltog på eksisterende linje: Parallellutredningen bør også vurdere hvordan alle fire konsepter (4B, 4C, 4E og 4F) kan kombineres
med lokaltog med gjenåpning av en rekke stasjoner i nedre Glomma. Her bør et av driftskonseptene være at lokaltogene som i
dag snur i Moss rett og slett forlenges annenhver gang til henholdsvis Rakkestad og Halden, eventuelt bare til Sarpsborg. Lokaltog
vil da både bidra til å skape et nytt tilbud i nedre Glomma og økt frekvens til Oslo, mens hensettingsanlegg for lokaltog og InterCitytog kan samordnes og plasseres øst for Glomma.
Førerløse biler: Utredningen bør inneholde en rask vurdering av hvordan en framtid med førerløse biler og kraftig redusert privat
eierskap av biler vil påvirke stoppmønster og stasjonslokalisering for jernbanen i ytre Østfold.
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Jernabaneverket v/Multiconsult Fredrikstad
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1602 Fredrikstad
kjersti.lie@multiconsult.no

26.07.2016

Intercity-prosjektet
Høringsuttalelse til planprogram
Fredrikstad – Sarpsborg saksnummer 201506378

Først vil jeg få takke for muligheten til å gi et høringssvar i prosessen med intercity i
Fredrikstad.
Når det er sagt, vil jeg samtidig være kritisk til at det er gitt veldig lite informasjon til
innbyggerne. Det papiret som er på høring nå er i tillegg tungt skrevet. Jeg synes det er
teknisk og krevende å forholde seg til. Hvis poenget med en høring er at folk skal
kunne si sin mening, så må folk få informasjon som er lett å forstå og ta stilling til.
Jeg er en av grunneierne som berøres direkte av planene sånn som de ser ut nå. Jeg eier
Eventyrveien 2, 1605 Fredrikstad (tidligere Grønli Kolonial).
Jeg tror ikke det ligger an til at min eiendom vil bli beslaglagt, men likevel vil jeg
berøres direkte. Akkurat når det bygges ut, vil det bli dårligere trafikkforhold og skape
mye kaos. Det kan gå greit, men jeg er veldig bekymret for potensielle ulykker. I
høringen står det skrevet om «meget dårlige grunnforhold med bløt leire/kvikkleire».
Det finnes skremmende mange eksempler i mediene på familier som har mistet husene
sine i leirras.
Jeg bor ikke selv i Eventyrveien 2, men jeg leier ut til to familier. Som huseier har jeg
et stort ansvar for sikkerheten til dem som leier hos meg. Det er som de fleste vet
strenge lover for dette, for eksempel handler det om brannsikkerhet og rømningsveier.
Grunnen til at jeg er bekymret står på side 26. Her står det at det er ”meget dårlige
grunnforhold med bløt leire/kvikkleire” og hele 50 meter ned til fjell. Det står om
dårlig stabilitet allerede i dag, uten noen stor utbygging. Det står om «pågående
terrengsetninger i store deler av området, samt også horisontalbevegelser i grunnen
ved bruene».
Jeg har hørt at det er skader på den videregående skolen allerede i dag, til tross for at
det enda ikke har gått noe ras eller vært en ulykke.

Jeg stiller meg mange spørsmål som jeg ikke finner svar på i høringen:
• Hva risikerer vi egentlig? Et stort leirskred?
• Hvor stort område kan bli utsatt? De snakker om setningsskader i et stort
område. Stemmer det at hele dalen nord for veikryssene ligger på bløt
kvikkleire?
• Hvor mange hus kan bli skadet om leiren raser?
• Er det mulig å garantere at leiren ikke raser ut? Kan man sikre seg mot dette?
• Hvor fort vil skaden skje dersom leiren raser? Er det livsfarlig? Hvem har
ansvaret hvis det blir ras? Må jeg som grunneier betale for skade på huset mitt?
Vil forsikringen dekke det når det er kjent at det er leire på området?
• Jeg har ansvar for sikkerhet når jeg leier ut, men hvordan kan jeg ta det ansvaret
hvis kommunen tillater bygging når det er fare for kvikkleireskred?
Høringen sier ikke noe om alle disse spørsmålene. Jeg mener det er uansvarlig å bygge
ny stasjon uten nærmere undersøkelser. Myndighetene må undersøke veldig nøye, og
så må de gi mye mer informasjon og svar vi kan forstå.
Tidligere har jeg svært dårlig erfaring med hvordan huseiere behandles når det
gjennomføres større utbygginger. Som tidligere eier av Verkstedveien 35 – Kråkerøy,
erfarte jeg at skader på huset som følge av en omfattende byggeprosess, (bygging av
Bjølstadtunnelsen) ikke ble dekket av det offentlige/myndighetene. Skadene kunne
dokumenteres i form av video og skriftlige dokumenter, jeg skrev også mange brev om
saken, men utbygger/myndighetene gjorde alt for å unngå kostnaden. I ettertid har jeg
forstått at den eneste muligheten jeg som huseier hadde til å få dekket skadene etter
utbyggingen, var å gå til rettsak. Slik bør det ikke være.
Basert på tidligere erfaring vil jeg i løpet av sommeren ta initiativ til å organisere alle
huseiere som rammes av den mulige utbyggingen slik at vi kan få en kraftig stemme
som vil jobbe for å få detaljert innsikt i grunnforholdene. Dette er viktig for meg og de
andre huseierne. Jeg mener kommunen og myndighetene må avdekke grunnforholdene
nærmere før man sier ja til bygging av ny stasjon på Grønli.

Med hilsen

T. Kristoffersen Sire
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Sarpsborg 27.06.2016

Åpent brev til Samferdselsminister Ketil Solvik Olsen
Høringsuttalelse til forslag til planprogram Inter City prosjektet Fredrikstad-Sarpsborg.
Høringsuttalelse - Grunnlagsdokument Nasjonal transportplan 2018-2029
Innholdet i dette brevet er relevant som høringsinnspill til Jernbaneverkets planprogram for Intercity
med høringsfrist 27. juni. Videre for høring på grunnlagsdokument for NTP for 2018 til 2019 med
høringsfrist 1. juli. Innholdet er også relevant som brev til samferdselsminister Ketil Solvik Olsen.
Samferdselsministeren har varslet at han denne uken vil komme med en uttalelse angående mulig ny
vurdering av alternativ rett linje gjennom Nedre Glomma.
Påståtte faktaopplysninger fra Jernbaneverket må oppklares.
I et oppslag i Sarpsborg Arbeiderblad den 21. juni 2016 presenterte fylkesvaraordfører og leder i
Jernbaneforum Øst Siv Jakobsen følgende: « At en stasjon på Rolvsøy vil måtte ligge minst 30 meter
over bakken, har vært underkommunisert fra forkjemperne for rett linje» Overskriften i innlegget
var: «Viktig å korrigere faktafeil om jernbaneutbyggingen»
http://www.sa.no/meninger/nyhet/jernbane/viktig-a-korrigere-faktafeil-omjernbaneutbyggingen/o/5-46-216005
Samme dag, den 21. juni 2016 hadde Jernbaneverkets sjef for intercityutbyggingen et oppslag i
Fredrikstad blad med overskriften «Ønsker ikke jernbanestasjon på Rolvsøy: - Må bygges 30 meter
over bakken.» Her heter det: «Bygging av en jernbanestasjon på Rolvsøy vil føre til rasering av
Fredrikstad-marka og må plasseres 30 meter over bakken, sier Jernbaneverkets planleggingssjef for
Intercity Østfoldbanen, Elisabeth Nordli.» http://www.fb.no/ostfoldbanen/intercity/fredrikstad/onsker-ikke-jernbanestasjon-pa-rolvsoy-ma-bygges-30meter-over-bakken/s/5-59-485827
For oss er dette svært uforståelig. Vi forholder oss til Jernbaneverkets intercity alternativ 2B (som
endret betegnelse til 4E i 2012.) Denne krysser eksisterende jernbanespor på et stort platå som ligger
21 meter over havet. En stasjon her, plassert «30 meter over bakken» vil dermed ligge 50 meter
over havet. Videre er det ca. 500 meter fra det som kan være enden på stasjonen og til elva. På
denne strekningen kan banen stige ytterligere 6 meter om nødvendig. Det diskuteres om bro for
biler, som planlegges på samme sted, kan bygges med seilingshøyde på 34 meter. Jernbanebroa vil
da kunne få en seilingshøyde som er 20 meter mer enn nødvendig. Vi har utfordret Jernbaneverket
på å forklare hva som er feil i dette resonnementet. Påstanden er presentert som korrigering av
faktafeil, og også som en anklage om at vi må ha kjent til forholdet og underkommunisert dette. Vi
har etterlyst en referanse til beregningen og dokumentet som det her refereres til men dette er så
langt ikke mottatt.
For oss er det også helt nytt at Fredrikstadmarka vil raseres ved valg av dette alternativet. Vi kan ikke
se at det er presentert som en problemstilling tidligere. I Jernbaneverkets mulighetsstudie er det
tegnet tunell under Fredrikstadmarka.
Falske dokumenter 1
Det vises til vedlagt brosjyre. Brosjyren er trykket i 2010. Brosjyren dokumenterer enighet i Østfold i
2010 om traseen via byene. Sarpsborg bystyre hadde sak om trasevalg i 1997 og dernest i 2012. I

1997 ba bystyret om utredning av muligheten for å krysse Glomma mellom byene, altså rett linje.
Den 6. mai 2010 uttalte daværende ordfører i Sarpsborg følgende i Sarpsborg Arbeiderblad:
«Trasevalg der jernbanen går i dag er helt uaktuell. Det vil radere en rekke hus og bedrifter i
sentrum.» «Alle vet jo at det bare er suppe og kvikkleire under her.» For kort tid siden gjentok
tidligere ordfører tilsvarende kraftsalver i lokalavisen. Altså var det ikke enighet i Østfold om traseen
via byene i 2010 slik brosjyren hevder.
Aksjon Rett Linje sender i disse dager ut brev til alle organisasjoner som har sin logo i brosjyren og
som fremstår som utgivere av brosjyren eller pådrivere for trasevalget via byene. En av
organisasjonene som vil få slikt brev er Norges Bondelag. Vi har allerede undersøkt saken hos Norges
Bondelag, og muntlig fått opplyst at de så langt finner det usannsynlig at Bondelagets påståtte støtte
til trasevalget medfører riktighet. Alle Østfolds kommuner, pendlerforeningen og mange fler har sine
logoer i brosjyren og utfordres nå på å avklare prosess i 2010 samt eventuelle standpunkt i saken.
Falske dokumenter 2.
I dokumentet «Tungvekterne i Østfold har talt» publisert på Jernbaneverket.no i april 2011 heter det:
«Lokale og regionale politikere, næringslivet, miljø- og interesseorganisasjoner og transportører i
Østfold er enige..» «Det er veldig bred enighet om det i regionen. Løsningen er et IC-tilbud langs
nåværende trasé med tilpasninger. Vi ønsker at toget skal gå gjennom alle byene i Østfold.» Her
gjentas den samme falske påstanden. Sarpsborg bystyre hadde ikke engang hatt noen orientering
om saken på dette tidspunktet.
Manglende samsvar mellom vedtak og prosjekt.
I saksfremlegget, sak 51 i 2012, for Sarpsborg bystyre fremkommer følgende stikkord og
faktaopplysninger: «...dobbeltspor i eksisterende linje, ….. bredde på ca. 25 meter, vil berøre 44 eneog tomannsboliger, 11 rekkehus, en boligblokk, ca. 10 lager- og industribygg,… Traseen vil som i dag
krysse middelalderbyen, men den vil ikke berøre bygninger/områder med verneverdi.»
Nå fremkommer at ny trase ikke skal gå i eksisterende trase noe sted gjennom kommunen med mulig
unntak av noen hundre meter ved stasjonen. Videre skal det være en sikkerhetssone på 30 meter ut
til hver side fra midten av hvert spor hvor det i prinsippet ikke skal være hus. (jfr. folkemøte Tune
Rådhus 31. mai 2016). Det signaliseres nå at flere hundre hus må rives. Da kan prosjektet medføre
den største folkeforflyttingen siden krigen. Arbeiderboligen Tarris, som etter mange sarpingers
mening er Sarpsborgs mest verneverdige hus, vil uansett trase bli svært kraftig forringet. Huset fra
1846 ligger midt i middelalderbyen i et område som er automatisk fredet etter kulturminneloven.
Her ligger også den best bevarte delen av Olavsvollen, bygget av Olav Haraldsson. Over disse
kulturminnene planlegges nå en jernbanebro med tre spor samt også bilvei med fire felt. Sarpsborgs
eldste hus ligger i faresonen. Lande skole vil i alle foreliggende trasevalg gjennom sentrum bli revet.
Som det fremgår er det ikke samsvar med det som bystyret har blitt forespeilet og gjort sitt vedtak ut
i fra, og det prosjektet som nå tenger seg. Dette gapet forsterkes i neste avsnitt.
Underkommuniserte opplysninger 1.
På direkte spørsmål i bystyret 19. mai opplyste ordfører at kommunen ikke hadde noen opplysninger
som indikerte at Jernbaneverket planla tre spor gjennom byen. På et folkemøte den 31. mai opplyste
imidlertid Jernbaneverket at de vil beholde dagens trase fra Halden til Sarpsborg, blant annet for å
kunne opprettholde kapasiteten på gods, og for å kunne benytte Østre Linje til avlastning for gods.
Dette er oppsiktsvekkende nye opplysninger hvilket betyr tre jernbanespor gjennom store deler av

Sarpsborg. Videre innebærer opplysningen at det må gjøres store investeringer i oppgradering av
Østre Linje som godslinje, uten at dette var med i regnestykkene som lå til grunn for valg av trase.
Underkommuniserte opplysninger 2
Sarpsborg bystyre har i samarbeid med Statens Vegvesen brukt mye energi på å løse utfordringen
med krysningspunktet mellom dagens jernbanetrase og riksvei 109 ved Alvim. I orientering er det
vist animasjon av hvordan utfordringen kan løses. På direkte spørsmål i folkemøte i Tune Rådhus
opplyste Elisabeth Nordli at Jernbaneverket planlegger kun to og ikke tre spor mellom Fredrikstad og
Sarpsborg. Dagens trase på Alvim er ikke et av planområdene for nytt dobbeltspor. Det betyr at det
ikke skal gå tog under broa som altså planlegges bygd over jernbanesporene på Alvim. Denne
opplysningen, samt opplysningen om at det skal gå tre spor gjennom hele Skjeberg er fortsatt ikke
offisielt kommunisert til øverste ansvarlige planmyndighet i Sarpsborg, som er bystyret. Den 19. mai
ble bystyret invitert til å si ja til en reguleringsplan for sykkel, til 40 millioner kroner, under sporet
som skal fjernes før 2026. Den helt vesentlige opplysningen om prosjektets antatte varighet
fremkom ikke av saksfremlegget. Dette prosjektet ble avverget blant annet takket være
lobbyvirksomhet fra Aksjon Rett Linje. Det må her tilføyes at man ikke kan være sikker på om
Jernbaneverket også her underkommuniserer at det likevel kan være aktuelt å ha tre spor også mot
Godsterminalen på Rolvsøy. Det vil i tilfelle ikke gjøre saken bedre.
Rett linje har aldri blitt forelagt Sarpsborg bystyre som alternativ.
Det er uriktig å hevde at Sarpsborg bystyre har tatt stilling til eller sagt nei til traseen i rett linje
utenom sentrum. Dette fordi denne traseen aldri har blitt forelagt bystyret som et alternativ.
Leverer Jernbaneverket etter Stortingets bestilling?
Stortinget vedtok intercityutbyggingen i 2009. I Stortingsmelding 300 fra 2009, vedtak om NTP fra
2010 til 2019,kapittel 10.3.1, som omhandler korridor 1: Oslo–Svinesund/Kornsjø, heter det:
«Flertallet er svært tilfreds med at prosjektet skal vurderes for en hastighetsstandard på 250 km/t.
Med en hastighet på minst 250 km/t kan den store investeringen også inngå i et eventuelt
høyhastighetsnett.»
Senest 21. okt. 2015 gjentok Ola Elvestuen fra Venstre, samt også Eirik Sivertsen fra Ap, at denne
bestillingen fortsatt står ved lag. Elvestuen uttalte: «President. Tilbake i 2009 i behandlingen av NTP
la Stortinget til grunn at den fremtidige jernbanen stort sett skal bygges med en dimensjon på 250
kilometer i timen. Dette ble gjentatt i flere merknader i 2013.»
I NTP 2014 – 2023 heter det. «Innen utgangen av 2024 vil det være sammenhengende dobbeltspor til
Tønsberg, Seut/Fredrikstad og Hamar. Innen utgangen av 2026 vil dobbeltsporet bli utvidet til
Sarpsborg.» Her nevnes stedsnavnet Seut, og også Sarpsborg og et trasevalg indikeres. Spørsmålet
er om Stortinget her har blitt villedet, jfr. opplysning i vedlagt brosjyre, som også skal ha blitt delt ut
til daværende samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa. Brosjyren hevder at traseen via byene
og hastighet på 250 km/time kan kombineres. Det riktige er at det er teknisk umulig å kombinere
denne hastigheten med traseen via byene, (jfr. Jernbaneverkets mulighetsstudie av 2011.)
Kostnader, kapasitet og konsekvenser for gods.
Mulighetsstudien av 2011 viser reisetid Oslo-Halden på 53 minutter ved valg av rett linje, og 16
minutter mer, 1 time og 9 minutter ved traseen via byene. Gitt en hyppighet på en avgang i hver
retning hver halvtime vil man trenge fire bemannede togsett ved valg av rett linje og fem bemannede

togsett ved valg av traseen via byene. Konsekvensen av dette er ikke bare kostnader til bemanning
av togsett. Det blir også mindre ledig kapasitet på traseen til fremføring av gods. Differansen i
kapasitet forsterkes av at traseen i rett linje automatisk innebærer at man vil få tre spor, om ønskelig,
helt fra Halden til Råde, dersom rett linje velges.
Ny vurdering av trase/ uhildet gransking av prosess
Samferdselsministeren oppfordres til å igangsette en ny vurdering av trasevalget i Nedre Glomma.
Videre kan det opplyses at denne saken tidligere sendt til riksrevisjonen. Riksrevisjonen har opplyst
at på dette stadiet er det i tilfelle Samferdselsdepartementet som må se på saken. Riksrevisjonen tar
bare oppdrag direkte fra Stortinget. Herved oppfordres Samferdselsministeren til å vurdere
muligheten for å gjennomføre en uavhengig granskning av denne saken for å avklare om det
underveis kan være gitt villedende og feilaktige opplysninger. Dette er i tilfelle noe som potensielt
kan medføre undergraving av demokratiet, undergraving av tillit til samfunnets organisasjoner samt
uvettig bruk av store økonomiske ressurser på fellesskapets vegne.
Vennlig Hilsen
Ståle Solberg
gruppeleder Sarpsborg KrF
styremedlem Aksjon Rett Linje

Tungvekterne i Østfold har talt
(Publisert 8 april 2011)

Å løse jernbaneutfordringene er en viktig sak for hele
Østlandet. I denne regionen henger tettbefolkede byer som
perler på en snor, og et bedre IC-tilbud er sterkt etterspurt. I
tillegg går mesteparten av godstrafikken i Norge gjennom
dette fylket.
Lokale og regionale politikere, næringslivet, miljø- og interesseorganisasjoner og
transportører i Østfold er enige: Løsningen på jernbaneutfordringene i fylket er en
nasjonal sak. Og den krever raske og effektive løsninger.
Rundt 60 personer samlet seg denne uka i to dager da Jernbaneverket inviterte til
idéverksted for å få innspill til arbeidet med Jernbaneverkets konseptvalgutredning
(KVU) for IC- strekningen på Østfoldbanen.
Konseptene skal ut på høring og konseptvalgutredningen (KVU) for framtidens
Østfoldbanen skal oversendes Samferdselsdepartementet ved årsskiftet. Men først
skal de lokale kreftene foreslå mål, behov og konsepter.
Innspillene skal med i KVU
- Vi ønsker å få gode innspill og faglig støtte for å lage en omfattende og solid
konseptvalgutredning. Det er nødvendig for å kunne utarbeide en god KVU for
Østfoldbanen, sier Anne Siri Haugen.
Haugen er prosjektleder for konseptvalgutredningen for Jernbaneverkets IC-strategi,
som også omfatter Vestfoldbanen og Dovrebanen. Hun leder en prosess som skal
vurdere konsepter i hele spekteret, fra det laveste trinnet som er ingen nye tiltak, til
full dobbeltsporutbygging.
- Det har vært stort engasjement og arbeidsvilje, akkurat slik vi ønsket oss. De fleste
deltakerne har ivret ganske lenge for å få dobbeltspor gjennom Østfold, og de har
støttet oss og presset på for at vi skal bygge dobbeltspor så raskt som mulig, sier
Haugen.

Kapasitet, kapasitet og kapasitet
Forsamlingen jobbet hardt med å vurdere tidligere løsninger og skissere nye måter å
utvikle Østfoldbanen på. Men en rød tråd var å finne i verkstedet: økt kapasitet for
både persontog og godstog er et sårt behov, i tillegg til å betjene alle byene.
- Det viktigste er å forbedre kapasiteten, både for persontog og godstog. Det er veldig
bred enighet om det i regionen. Løsningen er et IC-tilbud langs nåværende trasé
med tilpasninger. Vi ønsker at toget skal gå gjennom alle byene i Østfold. Men det er
ikke nødvendigvis slik at toget skal stoppe på alle steder, kommenterer, Ole Haabeth,
Fylkesordfører i Østfold.
I følge Haabeth var det en krevende øvelse å nullstille seg fra tidligere planer og
skisser og samtidig finne løsninger som skal ta hensyn til diverse elementer som
befolkningsøkning, kapasitet, kulturminner og tett bebyggelse.
- Å få optimale hastigheter gjennom et fylke som har flere tett befolkede byer er
vanskelig. Vi er et spesielt fylke med mange mennesker, verdifulle kulturminner,
dyrket mark og forbindelse med Europa. Det er ikke det letteste området å bygge
jernbane i, sier Haabeth.

Gretha Kant i Jernbaneforum Øst mener at utviklingen av Østfoldbanen bør ha
fylkesplanen for Østfold i bunnen. Denne omfatter behovene i regionen og er
godkjent i departementene.
- Østfold har stor betydning for hele Norge, fordi mesteparten av godstrafikken inn og
ut av Norge går gjennom dette fylket. Å få en rask og effektiv løsning på jernbanen
har stor betydning for mange, sier Kant.

Østfold har bestemt seg og står sammen om InterCity-strategien:

Nytt dobbeltspor skal utvikle fylket!
Dobbeltspor til Halden gjennom byene!
Utbygging: Raskt, kostnadseffektivt og samfunnsnyttig!
200/250 km pr time og 4 forbikjøringsspor for økt godstransport.
•
•
•
•

Halvering av reisetiden og dobling av frekvens for pendlere til og fra Østfold
Høyhastighetstog Oslo – Gøteborg på 2 timer
Fordobling av kapasiteten for gods på jernbane
Et løft for kollektivtransport gjennom nye fremtidsrettede kollektivterminaler

Prosjektet kombinerer Stortingets og Østfolds ønsker:
•
•
•

Rask utvikling av Inter City triangelet
Høy hastighet (200/250 km/t)
Mer gods over på jernbanen

Også en jernbane til Europa
•
•
•

Oslo - København 4,5 timer
Oslo - Hamburg en grønn fraktkorridor
En del av Det Nordiske Triangel

Strategi: Prosjektet skal lykkes gjennom:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Prioritert samarbeid mellom fylkeskommune og berørte kommuner
Godt og konstruktivt samarbeid med Jernbaneverket og Samferdselsdepartementet, samt med NSB AS
Målrettet forankring av prosjektet overfor alle interessenter, lokalt, regionalt og nasjonalt
Utnytte Østfolds fortrinn ut fra Fylkesplan for bosetting og arealutnyttelse
Økt konkurransekraft for næringslivet
Aktivt samarbeid Norge - Sverige
Kostnadseffektiv utbygging
Åpen og god komunikasjon
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Jernbanen skal
utvikle Østfold!
• Østfold er et naturlig midtpunkt
mellom Oslo og Göteborg
• Bo- og arbeidsmarkedet vil bli utvidet
• Innpendling fra Oslo og Sverige vil gi
større transportbalanse
• Nytt dobbeltspor vil gi et viktig løft
for fylket
• Oslo, Akershus og Østfold deltar som
partnere i Interreg-prosjektet
COINCO North, der en ved siden
av InterCity moderniseringen også
utreder fremtidige høyhastighetsforbindelser til kontinentet

Miljø

Organisering

•
•
•
•

• Gjør det lett for Jernbaneverket å
gjennomføre konseptvalgsutredning (KVU)
• Viktigheten for Østfold
demonstreres gjennom prioritert
planarbeid i kommunene
• Østfold fylkeskommune
samordner lokale og  regionale
interesser

Avlaster veibruk
Reduserer støy- og klimpaproblem
Tar markedsandel fra bil og fly
En del av grønn transportkorridor
mot kontinentet

Planprosess

Gjenstående planprosess (Moss - Halden)

Berørte
kommuner

* Forsering av planprosessen vurderes
Parsell

Jernbaneverket

Kommune

Planstatus

Gjenstående planprosess

Planstatus

Gjenstående planprosess

Sandbukta - Moss

Hovedplan godkjent feb 09

Detaljplan igangsatt

Reg.plan datert 1999, rev. plan
utarbeides i 2010/2011

Byggestart 2013

Moss - Såstad

* Utredning må iverksettes

5 år

* Kommuneplan viser ny trasé

2-3 år

Haug - Seut

* Hovedplanutkast foreligger

3 år

* Kommuneplan viser ny trasé

2-3 år

Seut - Rolvsøy

* Hovedplanutkast foreligger

3 år

* Kommuneplan viser ny trasé

2-3 år

Rolvsøy - Hafslund

5 år

5 år

Hafslund - Halden

5 år

5 år

Pådriver i
realiseringen:

* Planarbeid er igangsatt høsten 2009 i samarbeid mellom Jernbaneverket, fylket og berørte kommuner.
   Dette er en del av arbeidet med revideringen av InterCity strategi som Stortinget har bedt om.

Oslo-Ski og jernbane gjennom Moss

er avgjørende for paralell utvikling av Østfoldbanen
Er igangsatt gjennom behandling av NTP og bevilgningsvedtak i Stortinget.

OSLO

ØSTRE LINJE

SKI

Prosjektfase Moss - Halden

200 / 250 km/t - utbyggingsklart om 2-3 år, maks byggetid 10 år. An
Målgruppe: pendlere, utenlandstrafikk, gods.

NYTT SYKEHU

NY STASJON

MOSS

MOSS HAVN

Det vil bli arbeidet for å redusere byggeti
Det vil bli arbeidet for å redusere byggetid

RYGGE

MOSS LUFTHAVN RYGGE

RÅDE

SARPSBORG
FREDRIKSTAD

NY STASJON
NY STASJON
BORG HAVN

60 km
76 km

Fremtidige reisetidsmål: Oslo - Halden: 1 time, med halv times frekvens
Oslo - Göteborg: 2 timer, med to timers frekvens
Oslo - København: 4,5 timer
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Veisiden

Gods på jernbane

Sikkerhet

• Sees i sammenheng med
Bypakkeutvikling i Moss,
Fredrikstad og Sarpsborg
• Samarbeid rundt fremtidsrettede
kollektivknutepunkter (næring og
parkering)

• I dag kun 6% av det
grenseoverskridende gods på
jernbane
• Mer fokus på samarbeid
mellom sjø- og banetransport
• Regjeringens mål: Fordobling
2020. Tredolbling 2040
• Gods bort fra vei

• Økt sikkerhet
• Færre drepte i trafikken
• Universell utforming

Finansiering

Forbilledlig samarbeid

• Finansieringsplan som muliggjør utbyggingen på 10 år
forutsettes utarbeidet innen 2011
• Helhetlig og sammenhengende utbygging med størst
mulig samfunnsnytte

•
•
•
•

edusere byggetiden med ytterligere 10 år
dusere byggetiden med ytterligere 10 år

Prosjektfase Halden - Öxnered

tid 10 år. Anslag: ca 11 mrd. kr.
NYTT SYKEHUS

Anslag:
ca 5 mrd. kr.

SCIENCE CENTER ØSTFOLD

GÖTEBORG
RIKSGRENSE

NY STASJON
HALDEN HAVN
NY DRIFTSBANEGÅRD

NY STASJON
BORG HAVN

40 km

ÖXNERED
GÖTEBORG HAVN

Grensekryssende samarbeid

32 km

Fremdriftsplan
2009/10/11

Ferdig 2012

KARLSTAD

HALDEN

SARPSBORG

Mellom stat, fylke og kommuner
Prosjektfinansiering
Alle interessenter
Over grensen

2012

100 km

Sammenhengende utbygging

2022

Forankring, planarbeid og klarlegge finansiering av utbygging

JernbaneBrosjyreFK1102.indd 3

11.02.2010 12:59:24

Interessentkart - dobbeltspor til Halden 2022
Beslutningstagere
Stortinget

Transport og kommunikasjonskomitéen
Energi- og miljøkomitéen
Næringskomitéen
Kommunal- og forvaltningskomitéen
Østfoldbenken
Oslobenken
Akershusbenken

Regjeringen

Samferdselsdepartementet
Miljøverndepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet

Jernbaneverket

Godstransportører

Persontransport

DB Schenker
CargoNet
Euromaint/Hector Rail
Bring Transport
Posten
DHL
Green Cargo

NSB
SJ
Andre

Europeiske
samarbeidspartnere

Pådrivere

Østfold Fylkeskommune
Berørte Østfoldkommuner
Oslo kommune
Akershus Fylkeskommune
Jernbaneforum Øst
Pendlerforeninger Østfold/Follo
Industri- og næringsforeninger
LTL Norge
Trygg Trafikk
Jernbanealliansen
NHO
LO
KS
Norges Bondelag
Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Västra Götalandsregionen
Banverket
Grensekomiteen Ø/B/D
GO-samarbeidet
COINCO
Businessregion Göteborg
Sv-No handelskammer
Göteborg Havn
Öresundregionen

Brukere
Godstransportører

Medier

Andre interessenter

Berørte naboer, kritikere, befolkningen generelt, lyntogmiljøer

Lokalt
Nasjonalt
Svensk

Miljøvernorganisasjoner
Norges Naturvernforbund
Fremtiden i våre hender
Natur og Ungdom

Moss Kommune

Rygge Kommune

Råde Kommune

Fredrikstad Kommune

Sarpsborg Kommune

Halden Kommune

Askim Kommune

Eidsberg Kommune

Spydeberg Kommune

Rakkestad Kommune

Hobøl Kommune

Oppegård Kommune

Ski Kommune

Vestby Kommune

Ås Kommune

Rømskog Kommune

Halden Næringsråd

Vi stiller oss bak prosjektet!

Våler Kommune

Trøgstad Kommune

Hvaler Kommune

Aremark Kommune

Skiptvet Kommune

Marker Kommune

Fredrikstad Industriforening

Stiller seg bak initiativet
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D34
Lie, Kjersti
From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Jan Strebel <jan.g.strebel@gmail.com>
27. juni 2016 22:27
Lie, Kjersti
respons@aksjonrettlinje.no
InterCity-prosjektet, høringsuttalelse til planprogram Fredrikstad - Sarpsborg,
saksnummer 201506378

Jeg anbefaler at synspunktene til Aksjon Rett Linje blir tatt på alvor og undergitt en grundig og uhildet
behandling. Et dobbeltspor til utlandet via bysentrene i Sarpsborg og Fredrikstad er en dysfunksjonell
løsning som med alle, også uhederlige, midler har blitt forsøkt drevet gjennom av korttenkte og nærsynte
fredrikstadpatrioter.
Undertegnede bor i Sarpsborg, og har nå pendlet til Oslo i over tolv år. Jeg parkerer bilen på Råde, fordi jeg
ville fått ca. tre kvarter lenger arbeidsdag hvis jeg skulle reist fra Sarpsborg stasjon. Og dagen er lang nok
som den er.
Det er ikke bare vi som bor på vestsiden av byen som innretter oss på denne måten, også folk som bor øst
for sentrum sparer tid på å kjøre til Råde framfor å bli med toget på omveien om Fredrikstad.
Utbyggingen av dobbeltsporet fra Seut til Borgenhaugen vil innebære en betydelig rasering av både boliger
og historiske miljøer. Ikke minst vil utbyggingen av Sarpsborg stasjon og krysningen av Glomma være
meget problematisk.
En løsning med høyhastighetsgeometri i rett linje mellom Råde og Skjeberg, og med stasjon på Rolvsøy,
kombinert med bybane i eksisterende spor, og gjerne også pendlertogavganger fra Fredrikstad stasjon i
retning Oslo, vil være en elegant og framtidsrettet løsning.
Vennlig hilsen
Jan Strebel, sivilarkitekt MNAL
Vestagløtt 5, 1719 Greåker
Tlf. 92290842

1

D35
Lie, Kjersti
From:
Sent:
To:
Subject:

Bedre Liv as <bedreliv@yahoo.no>
27. juni 2016 12:38
Lie, Kjersti
Ny toglinje

Hei
Jeg fikk ved en tilfeldihet vite om at det skal bygges en ny toglinje i Fredrikstad. Mitt hus ligger midt i et av de
forslagene. Jeg finner det veldig merkelig at vi som eventuelt blir berørt ikke får noen informasjon ang. dette. Har
ikke mottatt noe brev eller lignede vedr. dette. Forstått at det har stått en del i Fb men jeg har ikke avis. Jeg har
forstått at høringsfristen går ut i dag og vil i aller høyeste grad protestere på at linjen skal gå over Lisleby.
Venter et svar på hvorfor det ikke har blitt sendt ut informasjon omdette.
Hanne Syverstad
Konditorveien 16
1619 Fredrikstad
Tlf: 40068514
myvintage@live.no
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D36
Lie, Kjersti
From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Bjoern Tore Thoresen <btthores@online.no>
26. juni 2016 23:36
Lie, Kjersti
btthores@online.no
InterCity-prosjektet, Høringsuttalelse til forslag til planprogram FredrikstadSarpsborg

Bemerkninger til planprogram Fredrikstad-Sarpsborg.
I forbindelse med plassering av ny stasjon, kan man vel anta at togsettene i framtiden
har behov for større stasjonsområder, og da blir det veldig spesielt å bygge en ny
stasjon som gir følgende utfordring allerede på planleggingsstadiet: Sitat
"Hovedutfordringen ved Sarpsborg stasjon er å få plass til alle spor og samtidig
tilfredsstille krav i teknisk regelverk" og "Siste sporveksler legges på brua over
Glomma. Dette er lite ønskelig med tanke på vedlikehold, samt ekstra dynamiske
sidekrefter som brua da må dimensjoneres for. Det må også søkes om avvik fra
Teknisk regelverk". Disse sitatene er hentet fra Forstudierapport Haug-Halden side 107
og 108. Dette vil, slik jeg ser det, blokkere for en utvidelse og kapasitetsøkning ved
stasjonen i fremtiden som følge av plassbegrensninger. Det mener jeg er svært lite
fremtidsrettet, slik en jernbane for de neste 50 til 100 år bør være. Det er iallefall ikke
det jeg vil kalle en "jernbane for fremtiden", slik planleggingssjef Elisabeth Nordli
forsøker å fremstille det i en artikkel publisert 11.01.2016. Når man i tillegg ser hvilke
enorme konsekvenser en dobbeltsporet jernbane gjennom Sarpsborg får i forhold til
riving av hus, skoler, barnehager og næringsbygg, i tillegg til belastningen for
befolkningen i området både under utbyggingen og etter ferdigstillelse, mener jeg det
er mye mer samfunnsmessig formålstjenlig å lokalisere en ny stasjon på Rolvsøy eller
på Tunejordet/Alvim. Det virker for meg veldig nonchalant ikke å utrede disse
alternative løsningene for plassering av ny stasjon og tilhørende traseer, på samme
måte som det har blitt gjort for konsept 4B, i en såpass viktig sak. Når man samtidig vet
at det i Fredrikstad skal bygges ny bruforbindelse over Glomma med tilknytning til
fylkesvei 109 og riksvei 111 med ferdigstillelse i 2024, synes jeg det hadde vært
naturlig å sett på mulighetene for felles planlegging og utbygging av denne
bruforbindelsen og en ny jernbanepassering av Glomma.
Mvh.
Bjørn Tore Thoresen
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OLE HENRIK THORESEN <ole.h.thoresen@gmail.com>
7. juni 2016 14:42
Lie, Kjersti
Morten Hanisch; Andreas Ebeltoft; postmottak@ra.no; anne.ognedal@nrk.no;
trond@fortidsminneforeningen.no; Post Fortidsminneforeningen; kronikk@sa.no;
Jens Bakke; Reidar Stang; Kari-Marte Reisz Frøyset
Intercity-Prosjektet, Høringsuttalelse til forslag til planprogram FredrikstadSarpsborg

Verneverdig bygningsmiljø ved Glengshølen, Glengsgt. 1 oppført 1839, Glengsgt. 4, oppført
ca. 1855 og Sarpsborg Jernbanestasjon oppført 1878.
Glengsgt.1 ligger nederst i Glengsgaten mot Glengshølen, kun 6-7 meter fra det nærmeste jernbanesporet,
ca. 50 meter fra jernbanestasjonen, retning Borg Bryggerier og Sarpsborg Papp. Hovedhuset er oppført 1839
for garvermester Lars Ullsten i forbindelse med den nye bystatus samme år, og dette velbevarte empirehus
er bygget i laftet tømmer med stående panel, gerikter og 15 fag vinduer i halvannen etasje med halvvalmet
tak og to piper.
Det er en sjelden godt bevart bygning med original ytterpanel og vinduer samt gerikter og eksklusive
hjørnepilastere som er like gode etter 175 år. (!)
Sammen med Glengsgt. 4, oppført ca. 1855, utgjør dette inngangsportalen fra nord inn i Sarpsborgs eldste
bydel, det såkalte "Gleng". Her lå det på 1800-tallet fire garverier, og restene etter denne bebyggelse
representerer sammen med jernbanestasjonen fra 1878
den eldste bebyggelse i denne byen.
Glengsgt. 1 har innvendig såkalte "rappede" tømmervegger, skavhogd med øks eller bile, og pusset med
blåleire blandet med hakket halm og hestehår som bindemiddel, og deretter malt med limfarge i tilnærmet
originalfarge. Huset har også originalgulv, , dører, belistning, rappede tømmervegger og tak, og fremstår
som et helt usedvanlig godt bevart hus fra første halvdel av 1800-tallet. I tillegg ble det i en av stuene funnet
en ytterst sjelden håndtrykt Fransk tapet fra ca. 1840, som er rekonstruert. Ifølge Jon Brænne, NIKU, er
dette tapetet ikke registrert i Norge tidligere.
Vi har hatt et meget godt samarbeid med Fylkeskonservatoren under en svært lang og omfattende
restaurering, og vernemyndighetene har flere ganger klassifisert huset som i
fredningsklassen.
Heldigvis er det allerede to jernbanespor nord for disse bygningene. Disse løper helt til
bryggeriet, og en håper da inderlig at dette viktige kulturmiljøet kan bevares for ettertiden. Et eventuelt
tredje jernbanespor kan bygges på nordsiden mot Glengshølen,
dette vil også passe bra med tømmertogene til Borregaard.
Dette bygningsmiljøet ligger på raryggen som demmer opp for Glomma i et fantastisk
kulturlandskap som fortsetter vestover mot Fritznerbakken, der det etter siste istid er lang igjen store
mengder leire og grus. Dette bør geologene og landskapsarkitektene ta
en nærmere vurdering av.
Vi har mottatt verdifull faglig og økonomisk støtte av Fylkeskonservatoren i Østfold, og flere opplysninger
kan fås her eller ved å kontakte undertegnede.
Huset er omtalt i en reportasje i "Gamle hus og haver" fra 2010, side 26-37.
Kulturhistorisk hilsen,
Kari-Anne Torstensen og Ole H. Thoresen
Glengsgt. 1, 1707 Sarpsborg
40648405

ole.h.thoresen@gmail.com
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Trond J. Undrum <trond.j.undrum@gmail.com>
24. juni 2016 10:57
Lie, Kjersti
respons@aksjonrettlinje.no
InterCity-prosjektet, høringsuttalelse til planprogram Fredrikstad - Sarpsborg,
saksnummer 201506378

Hei,
Følgende høringsuttalelse gjelder kommentar til valg av trase for jernbanen i regionen Nedre Glomma.
Det er med stor forundring jeg følger "debatten" om trasevalg igjennom Østfold. Et trasevalg som ble tatt som et
resultat av en mer eller mindre udemokratisk prosess, hvor blant annet Sarpsborg kommune fint ble spilt på sidelinjen
og valget ble tatt før de i det hele tatt fikk diskutert saken. Dette er skremmende. I Sarpsborg Arbeiderblad i dag 22.
juni 2016, har til og med fylkesvaraordføreren innrømmet at prosessen ikke har gått riktig for seg.
Det som skremmer meg enda mer er at det ikke foreligger en samfunnsmessig konsekvensanalyse hvor alle de
faktorene som har kommet frem den siste tiden er analysert. Da valget ble tatt var det snakk om 25 meter bredde på
sporet, nå er det 60. Den gangen skulle toglinjen gå der den går i dag, noe som nå er funnet ut at er umulig etter
analyse av grunnforholdene. Den gangen antok man at stasjonen i Råde kunne bli liggende, nå må denne også
flyttes for å tilpasse banen inn mot Fredrikstad.
Aspekter jeg mener må belyses/fakta som bør foreligge:
• Støy for alle de tusenvis av mennesker som blir berørt av å få godstog dundrende forbi husveggen hele
døgnet. Jeg mener at dette også må knyttes opp mot NS8075 og de standarder som ligger for
støyforurensning der.
• Samfunnsmessig analyse av å kunne benytte dagens bane mens man bygger den nye banen, fremfor flere år
med stengt jernbane.
• Samfunnsmessig analyse av å både kunne kjøre lokaltog/bybane på dagens toglinjer parallelt med
høyhastighetstog på en rett linje. Både for å utvikle byene, men også for å få ned forurensende biltrafikken
i området.
• Konsekvensen ved å legge en stasjon på midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad sett i lys av erfaringer fra
tilsvarende etablerte stasjoner i Sverige.
• Konsekvensen av at Sarpsborg og Fredrikstad har som mål å fortettes mot hverandre og må sees på som en
region og ikke to separate byer.
• Markedsanalyser av passasjergrunnlaget sett i hensyn av planlagt tredje bru over Glomma midt mellom
Sarpsborg og Fredrikstad. Dette vil gi veldig mange på østsiden av Glomma lettere tilgang til en stasjon på
Rolvsøy enn Sarpsborg, Fredrikstad eller Råde som er alternativene i dag.
• Markedsanalyser av passasjergrunnlaget sett i hensyn av at sykehuset i Østfold har flyttet til Kalnes og ikke
lenger ligger i Fredrikstad sentrum, som var tilfellet ved den forrige markedsundersøkelsen.
• Konsekvensen for valget av å følge dagens linje kontra hastighet på togene som kjører sett i forhold til en rett
linje med et fremtidsperspektiv på 50 år. Vil det fortsatt være to bysentrum om 50 år?
• Geologisk vurdering av plassering av tunnel mellom Sarpsborg og Fredrikstad, sett i hensyn til grunnforhold.
Flere uavhengige beregninger jeg har sett har gitt anslag på et sted mellom 10 og 15 meter under bakken
for å ta hensyns til annen infrastruktur osv.
Det blir også stadig pekt på at dagens toglinje må gå der folk bor. Hvis man ser historisk på bygging av toglinjer i
Europa vokste byene og bysentrum frem rundt steder der toglinjene allerede var lagt, og ikke motsatt.
Dette er en bønn om en redelig og ordentlig trasevalgsprosess, hvor personlige preferanser og prestisje settes til side
for sunn fornuft og samfunnsmessig gode valg 100 år frem i tid. Dette er ikke bare et valg for Sarpsborg og
Fredrikstad, men for Nedre Glomma som region og Norge som part i det interkontinentale jernbanesamarbeidet.
Med vennlig hilsen
Trond J. Undrum
Sivilingeniør
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InterCity-prosjektet, høringsuttalelse til planprogram Fredrikstad - Sarpsborg,
saksnummer 201506378

Hei!
Har noen uttalelses i forbindelse med dobbeltsporet som er planlagt.
Det MÅ bli en konsekvensutredning av et rett spor fra Råde til Rolvsøy før en beslutning blir fatta. En rett linje vil gi
kortere reisetid både til Oslo og Gøteborg og en stor stasjon vil og være billigere en to nye, samt oppkjøp av
hundrevis av boliger.
Det er en altfor stor samfunnsmessig kostnad å rive så mange bygg som kreves for en intercity bane mellom
Sarpsborg og Fredrikstad. Det må og redegjøres for passasjergrunnlaget som er i dag mellom byene på bane og om
dette vil øke med et intercity tog med kun litt høyere hastighet.
Jerbaneverket skriver også at både i Fredrikstad og Sarpsborg vil en ny jernbane ha store negative konsekvenser.
Mvh
Kristian Wilhelmsen
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Christine Aarnæs <christine.aarnes@denofa.no>
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Høringssvar - Østfoldbanen - dobbeltspor for fremtiden.

«De negative konsekvensene av et nytt dobbeltspor gjennom sentrum av Fredrikstad og Sarpsborg vil bli langt
større enn tidligere forespeilet. Jeg ber derfor om at rett linje og felles stasjon på Rolvsøy vurderes på nytt.
Det vises til alternativ 2B i Jernbaneverkets mulighetsstudie av 2011. Ifølge denne skulle det også
opprettholdes lokaltrafikk på eksisterende trase og intercityavganger fra Fredrikstad sentrum mot Oslo.»
Min personlige mening er:
Frem til ganske nylig er jeg av den oppfatning at hele prosjektet med alle dets konsekvenser er blitt kraftig
underkommunisert, både fordi det har vært så langt frem i tid og ikke minst fordi det har vært lite fokus på
«detaljnivå».
Når man nå etter hvert får mer og mer informasjon og innsikt i hva dette går utpå, og ikke minst hvilke fatale
konsekvenser dette får for byen og innbyggerne i Fredrikstad, men også de øvrige Østfoldbyene, så ber jeg
innstendig om at ansvarlige politikere tar oppfordringen og vurderer rett linje over Rolvsøy.
Det er skremmende å lese at ingen (?) kan vise til når dagens forslag ble vedtatt,- det er tilsynelatende bare
«blitt sånn» etter at noen (?) har snakket sammen og blitt enige, men man kan ikke påtvinge innbyggerne et
slik prosjekt uten at alle alternativer er blitt grundig og seriøst vurdert.
Det virker direkte uansvarlig å gå videre med den planen som foreligger, det er store usikkerhetsmomenter i
grunnforhold langs hele traseen mellom Fr.stad og Sarpsborg, som igjen påvirker kostnadene. Hus og historisk
bebyggelse/landskap må rives/raseres. Økt støy og togtransport døgnet rundt må forventes. Både
stasjonsområdene og traseene legger beslag på store arealer med korridorer på 40-60 meter gjennom tett
sentrumsbebyggelse, med minimale utvidelses-/utviklingsområder.
Hvordan skal man utvide/utvikle område rundt Grønli dersom dette blir en realitet? Ved å rive og ødelegge
enda mer?
Etter hvert som flere og flere detaljer og konsekvenser kommer for dagen , så vokser motstanden i alle
Østfoldbyene, det kan man daglig lese om i lokalavisene.
Dette burde være en tankevekker for politikerne, som vel heller ikke har hatt oversikt over hva dette egentlig
innebærer for lokalsamfunnene, og om ikke annet på bakgrunn av det, burde vise seg sitt ansvar bevisst å
vurdere/se på dette på nytt.
Vær så snill å snu, før det er for sent – vi må bygge for fremtiden!
Vi bor selv i sentrum, med gangavstand til dagens jernbanestasjon, og med en samboer som har pendlet til
Oslo i snart 30 år har vi nytt «godt av» en sentrumsnær stasjon, men jeg er ikke i tvil om at jeg heller ville tatt
bilen/ lokaltoget til Rolvsøystasjon enn å trumfe gjennom gangavstand for de få, som vil rasere og ødelegge
store deler av Fredrikstad sentrum.
Mvh
Christine Aarnæs
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Ann-Karin Aarvik <akaarvik@gmail.com>
24. juni 2016 12:51
postmottak SD; ntp.sekretariat@vegvesen.no
respons@aksjonrettlinje.no
Dobbeltspor gjennom Fredrikstad og Sarpsborg

De negative konsekvensene av et nytt dobbeltspor gjennom Fredrikstad og Sarpsborg er blitt langt flere
enn tidligere forespeilet. Mer enn tre hundre hus står i fare for å bli revet + Sarpsborgs største
barneskole. Viktige fortidsminner som Olavsvollen, (rester etter byen Olav den Hellige bygde i sin tid)
Tarris - gamle arbeiderboliger som fortsatt er i bruk og for íkke å snakke om Sarpsfossen som er Europas
mest vannrike foss. Alt dette vil bli "utilgjengelig " og skjult under tre jernbanebroer, en firefeltsvei + en
sykkel og gangvei! Dobbeltsporet vil bli en enorm barrierer gjennom byene og medføre mer støy enn i
dag. Å måtte flytte fra et nærmiljø du har bodd i mange år, er heller ikke bare greitt.
Dette er en rasering av byen Sarpsborg og også av store deler av Fredrikstad. Raet gjennom Sarpsborg
viser hvordan isen formet landskapet og pløyde furer i det. Der landskapet lå under havnivået, ble disse
furene fylt med mudder og løsmasse. Dette ser vi vil skape store problemer ved utbyggingen av
dobbeltsporet gjennom byene. Mellom disse furene går det fjellrygger stort sett i retning nord-sør som
tilsier at jernbanealternativ 2B er det som gir færrest konsekvenser. Det blir snakket om at denne
traseen medfører mer bilbruk, men med en evnt. bane på det gamle sporet mellom Sarpsborg og
Fredrikstad + ny firefeltvei med eget kollektivfelt på den samme strekningen ( RV 109 ) og med de nye
miljøvennlige bussene ser jeg ikke et stort problem her!
Jeg ber derfor om at rett linje (2B) og felles stasjon på Rolvsøy vurderes på nytt! Hilsen stolt sarping
som ønsker det beste for byen - Ann-Karin Aarvik m/familie
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Lars Tore Halvorsen <lars.t.halvorsen@gmail.com>
29. juni 2016 04:14
postmottak SD; ntp.sekretariat@vegvesen.no
Høring - Grunnlagsdokument Nasjonal transportplan 2018-2029

Jeg ønsker å avgi høringssvar til NTP 2018-2029, til den planlagte utbyggingen av Østfoldbanen.

Planforslaget er en bekreftelse på at dobbeltsporet gjennom Fredrikstad og Sarpsborg vil ramme kulturminner
og lokalsamfunn. Jeg vil herved etterspørre om en revurdering av linje med felles stasjon på Rolvsøy og
henviser til alternativ 2B i Jernbaneverkets mulighetsstudie fra 2011. Studiet bevarer lokaltrafikken på
forhåndværende traseer og opprettholder lokale avganger fra Fredrikstad sentrum til Oslo sentrum. Med en
kortere linje kan bebyggelse bevares, i tillegg til at reduksjonen i reisetid mellom
Oslo/Gøteborg/Malmø/København fasiliteres enklere. En slik reduksjon har vært etterspurt fra politikere og
næringslivsaktører i hele regionen For å kunne flytte gods over til jernbane er det nødvendig med en praktisk
linje mellom Gøteborg og Oslo som i minst mulig grad rammer bebyggelse i Østfold.
Med vennlig hilsen,
Lars Tore Halvorsen
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Knut Jonassen <knujon123@gmail.com>
27. juni 2016 10:40
postmottak SD; ntp.sekretariat@vegvesen.no
respons@aksjonrettlinje.no
Dobbeltspor Østfold. Høringsuttalelse

Formålet med å bygge dobbeltspor er oppgitt til å være:
-Få flest mulig reisende med jernbane.
-Ha størst mulig nytteverdi.
Min personlige mening er:
-Det er gjennomført beregninger som angir at den foreslåtte løsning er den beste. Hvilke
fremtidsperspektiver er innlagt i beregningene. Jeg tenker da på ny veibru over Glomma. For
reisende som bor på østsiden av Glomma vil den gi lettere tilgang til en ny stasjon på Rolvsøy enn
en ny stasjon i Fredrikstad sentrum. I hvilen grad er dette vurdert?
Videre vil jeg vite i hvilken grad bruk av sykkel som adkomst til stasjon er vurdert. Det er et faktum at
vi stadig får mildere- og mindre snørike vintere. Dette, i kombinasjon med økt bruk av el.sykkel, fører
til at sykkel vil være et fremkomstmiddel som får større aksjonsradius. Store deler av Fredrikstad`s
og Sarpsborg`s innbyggere vil lett kunne sykle til en ny stasjon på Rolvsøy. Er dette vurdert?
-Bruk av eksisterende skinnegang som bybane. Både som matetog til Rolvsøy stasjon og, ikke minst,
som et godt kollektiv trafikktilbud mellom byene. Grønli i Fredrikstad kan fortsatt bli det
trafikknutepunkt som lokalpolitikerene ønsker. Er det vurdert hvilken positiv virkning dette kan få på
eksisterende veinett?
-Raskere togforbindelse til Gøteborg og videre sydover er et felles nordisk samarbeidsområde. Er
den foreslåtte løsning en del av dette, eller er det et annet prosjekt? Er det ikke mulig å kombinere
Inter City og intensjonene i raskere forbindelse til utlandet?
-Vil Inter City stoppe i Råde og samtidig oppfylle krav til reisetid? Det er stor grunn til å frykte at
reisende fra Sarpsborg ikke ønsker omveien om Fredrikstad og at de i stor grad vil ta toget fra Råde
som nå. Økt belastning på E6.
-Godstrafikk på E6 er sterkt økende. Østfold fylkeskommune har som målsetting at mer gods må
over på jernbane. Skal denne økningen komme på Inter City linjen eller er den tenkt på østre linje?
Det første vil føre til store miljøbelastninger i byene og kravet til rask og effektiv godstransport vil
neppe oppnås på østre linje.
Mvh
Knut Jonassen
Nestangen 1
1684 Vesterøy
Tlf: 934 15 201
e-post: knujon123@gmail.com
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Referanse:
Høring - Grunnlagsdokument Nasjonal transportplan 2018-2029
Høring:
29.06.2016 13:14
Levert:
Med merknader
Svartype:
Gerd Lende
Kontakt avsender:
Kontaktperson:
gerd.lende@online.no
Kontakt-e-post:
Rett linje, for tog til Europa
Tittel:
Uttalelse:
De negative konsekvensene av et nytt dobbeltspor gjennom sentrum av Fredrikstad og
Sarpsborg vil bli langt større enn tidligere forespeilet.
Jeg ber derfor om at rett linje og felles stasjon på Rolvsøy vurderes på nytt.
Det vises til alternativ 2B i Jernbaneverkets mulighetsstudie av 2011. Ifølge denne skulle det
også opprettholdes lokaltrafikk på eksisterende trase og intercityavganger fra Fredrikstad
sentrum mot Oslo.
I tillegg er det viktig at man ikke glemmer at dette også er vår felles togforbindelse sørover til
Sverige og videre ut i Europa. Det virker svært uhensiktsmessig at all trafikk over grensen må
kjøre omveier innen Østfold.
Vedlegg:
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alfmlggl@gmail.com på vegne av Gerd Lende <gerd.lende@online.no>
29. juni 2016 12:32
postmottak SD; ntp.sekretariat@vegvesen.no
respons@aksjonrettlinje.no
Høringssvar på Nasjonal Transportplan

De negative konsekvensene av et nytt dobbeltspor gjennom sentrum av Fredrikstad og Sarpsborg
vil bli langt større enn tidligere forespeilet.
Jeg ber derfor om at rett linje og felles stasjon på Rolvsøy vurderes på nytt.
Det vises til alternativ 2B i Jernbaneverkets mulighetsstudie av 2011. Ifølge denne skulle det
også opprettholdes lokaltrafikk på eksisterende trase og intercityavganger fra Fredrikstad
sentrum mot Oslo.
I tillegg er det viktig at man ikke glemmer at dette også er vår felles togforbindelse sørover til
Sverige og videre ut i Europa. Det virker svært uhensiktsmessig at all trafikk over grensen må
kjøre omveier innen Østfold.
Gerd Lende
Kurlandstien 24
1052 OSLO
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Konsultatørene <hilde.marthinsen@konsultatorene.no>
27. juni 2016 09:54
postmottak SD
respons@aksjonrettlinje.no
Høringssvar: InterCity/jernbane utbyggingen gjennom Østfold!

«De negative konsekvensene av et nytt dobbeltspor gjennom sentrum av Fredrikstad og Sarpsborg vil bli
langt større enn tidligere forespeilet.
Jeg ber derfor om at rett linje og felles stasjon på Rolvsøy vurderes på nytt. Det vises til alternativ 2B i
Jernbaneverkets mulighetsstudie av 2011. Ifølge denne skulle det også opprettholdes lokaltrafikk på
eksisterende trase og intercityavganger fra Fredrikstad sentrum mot Oslo.»
De planene som er fremlagt - med dobbeltspor gjennom Fredrikstad og Sarpsborg, mener jeg heller ikke
oppfyller InterCitys prosjektplan og hovedmål som er:
A)- legge til rette for et tilbud som møter etterspørselen etter transport i takt med befolkningsveksten.
Kommentar: - befolkningen og boområdene mellom de to byene har vokst sammen, nettopp ved
Rolvsøy. Det nye store sykehuset Østfold (fylkessykehus) er lagt til Kalnes (v/E6), nye skoler og store
idrettshaller planlegges 1-3km utenfor dagens "sentrum". Det er liten kommersiell satsning i dagens
sentrum ift byfortettning - annet en leiligheter med priser og størrelse tilpasset den eldre befolkningen.
Småbarnsfamilier og folk i arbeidsfør alder vil som regel alltid velge enebolig og hage som bovalg. Det er
nettopp derfor de har valgt å bosette seg i småbyer/områder. De vil ikke bo i "sentrum" uansett og uten
er godt utviklet lokalt kollektivt buss/ny bybane (Circles), sikrere sykkelveier, vil nok de velge bilen i en
hektisk hverdag for sin familie.
Spørsmålet man skal stille seg er: -hvor vil disse 2 byers "sentrum" være om 20-50 år? Der gammel kirke
og utdøende gågate (for de nye store kjøpesentra er etablert/etableres fortsatt utenfor dagens
sentrum) er ? Eller er det der folk flest lever og bor - dvs folk som trenger et godt transporttilbud og det
hver dag til og fra jobb, skoler, idrett, kulturtilbud ?
Kommunesammenslåingsprosjektet som Regjeringen har satt igang i kommune-Norge, vil utvilsomt føre
til færre kommuner. Også i Østfold. Historisk sett ble byen Sarpsborg bare flyttet 13 km sørvestover
nedover langs Glomma da svenskene brant ned byen i 1567. Byen ble etablert på nytt der, het fortsatt
Sarpsborg i et par år - til den fikk nytt navn; Fredrikstad (etter kong Frederik) i 1569. Det er i dag kjent
som Gamlebyen i Fredrikstad kommune, men nye byen Fredrikstad ble etablert litt lengre nordvest. Så
flytting av byer og sentrum er ikke noe "nytt" for disse byene.
Mao. byene har idag sterke bånd, flyter både praktisk og geografisk i sammen - og en
kommunesammenslåing og nytt by navn (Borg) er ikke helt utenkelig om 10- 20-50 eller 100 år frem i
tid. (Litt avhengig av lokalpolitikerne). Mtp transportplanene må man derfor tenke og planlegge for
byene fremover i tid (ikke bakover).
B)- gi korte reisetider, hyppige avganger og god regularitet.
Kommentar: dobbeltspor som planlegges via Fredrikstad vil iht beregninger gi en besparelse på mellom
1-5min. ? Er der verdt å rasere 2 byer på denne måten for 1 min besparelse?

Og skal befolkningen velge tog fremfor bil, så må tidsbesparelsen være større enn dette. Målet må være
1 time i reisetid Sarpsborg - Oslo. Derfor er eneste rette valg rett linje fra Råde til Sarpsborg. Da får
togene opp hastigheten i tillegg til at avstanden (km) reduseres.
C) - bidra til utviklingen av en flerkjernestruktur langs strekningene og avlastning av Oslo-området.
Kommentar: dersom ikke reisetiden forkortes mer enn 1-5 min, vil befolkningen i Nedre Glomma
regionen og fra Indre Østfold fortsatt velge bil for å kjøre til Oslo. Mao ingen avlastning for Osloområdet. Snarere tvert imot. Etter hvert som flere folk flytter til Østfold - vil det bli mer biltrafikk.
Tungtransporten vil også øke. Lagrene vil være "på veinettet". Med mindre man ikke får er
godsknutepunkt på Råde også. Nært nok havna i Moss. Og nært nok Borregaard Industrier med behov
for stortransport av tømmer i Sarpsborg.

D)- utvikles med velfungerende knutepunkter, og at samarbeidet med de andre aktørene i byene bidrar
til at flest mulig får nytte av satsingen.
Kommentar: med en rett linje til og fra Råde (fra Moss/til Halden) med evt nye miljøvennlig bybane/evt
nåværende InterCity linjer som lokaltrafikk linjer - vil Råde bli et velfungerende, effektivt og samlende
knutepunkt. Med gode bussforbindelser til resten av fylke (Indre Østfold) vil også det samlet bidra til
raskere og mer effektive forflyttinger for mange flere mennesker i regionen (ikke bare mot kysten
(Fredrikstad).
E) - ha nok kapasitet til å frakte mer gods
Kommentar: godstog kan benytte eksisterende InterCity linje ved behov og rett og rask linje til Norden
og Europa på natten.
Jeg kan derfor egentlig ikke se at dagens planverk for Intercity-tog oppfyller noen av planens hensikter i
fremtidige Østfold. Kun dagens Østfold. Dessuten vil det rasere altfor mange hjem (opp mot 300 hus),
en stor og god barneskole - Lande Barneskole (og muligens et par videregående skoler (Christianslund
og Glemmen), flere verneverdige bygg, samt rasere 1000 års historisk grunn (Olavsvollen) jordvollen
laget av/for Olav Haraldsson (Olav den hellige).
Alt dette ...:for 1-5 min
tidsbesparelse og som ei heller vil føre til økt togbruk? Bare mer bilkø på E6. Er det verdt det? Og er det
fremtidsrettet tenking/god planlegging for Østfold?
Svarene er utvilsomt NEI!
Ta til fornuft, utgjør en forskjell og vær så snill og hjelp oss når våre lokalpolitikere tydeligvis ikke kan/vil
bedre - og lar sin politisk lojalitet (Ap) være førende.
Jeg ber igjennom derfor om at rett linje og felles togstasjon på Rolvsøy vurderes på nytt for dette
prosjektet!
Med vennlig hilsen
Hilde Marthinsen
Bjerkeveien 27a
1726 Sarpsborg
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Rett linje over Rolvsøy

_«De negative konsekvensene av et nytt dobbeltspor gjennom sentrum
av Fredrikstad og Sarpsborg vil bli langt større enn tidligere
forespeilet. Jeg ber derfor om at rett linje og felles stasjon på
Rolvsøy vurderes på nytt. Det vises til alternativ 2B i
Jernbaneverkets mulighetsstudie av 2011. Ifølge denne skulle det
også opprettholdes lokaltrafikk på eksisterende trase og
intercityavganger fra Fredrikstad sentrum mot Oslo._»
Min personlige mening er at det trolig er få år til miljøvennlige, førerløse fremkomstmidler er
tilgjengelige, og at det derfor er litt bortkastet med så store inngrep i sentrum.
Med hilsen
Jostein Matre
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jernbane
De negative konsekvensene av et nytt dobbeltspor gjennom sentrum av
Fredrikstad og Sarpsborg vil bli langt større enn tidligere forespeilet. Jeg ber
derfor om at rett linje og felles stasjon på Rolvsøy vurderes på nytt. Det vises til
alternativ 2B i Jernbaneverkets mulighetsstudie av 2011. Ifølge denne skulle det
også opprettholdes lokaltrafikk på eksisterende trase og intercityavganger fra
Fredrikstad sentrum mot Oslo.»
Min personlige mening er at det er respektløst å bruke så mye av folks penger
som det vil koste å rive uendelig mange hus og bygge en jernbane i Fredrikstad
på sviktende, og derfor fordyrende grunn. Framtida vil uansett kreve et
høyhastighetstog, ved å tanke langsiktig sparer vi oss for mye ekstra utgifter og
en byggeprosess som ødelegger mange vanlige folks hjem.
Tenk klokt, Fredrikstad og Sarpsborg vil mer og mer vokse sammen til en by der
tomteareal og befolkning må sees i sammenheng.
Hilsen Åse Follerås Mostad
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Referanse:
Høring - Grunnlagsdokument Nasjonal transportplan 2018-2029
Høring:
27.06.2016 01:27
Levert:
Med merknader
Svartype:
Dagfrid Nyborg Olsen/Jan Erik Olsen
Kontakt avsender:
Dagfrid og Jan Erik
Kontaktperson:
jan-eol@online.no
Kontakt-e-post:
Dobbeltspor Haug - Seut Fredrikstad
Tittel:
Uttalelse:
Høringsuttalelse vedr. dobbeltspor gjennom Fredrikstad
Vi bor på Ambjørnrød i Fredrikstad. Vi er kjent med at jernbaneverket planlegger en
togtrassè igjennom store boligområder som for alltid vil rasere og ødelegge bomiljøet for mange
berørte for all framtid.
På Ambjørnrød har vi et naturnært boområde, hvor den unike nærhet til marka og landlig
idyll er en verdifull faktor og ressurs for både skole, barnehager og alle de som bor og virker
her. På dette feltet har vi helt nyoppførte hus, hvor huseiere føler at de fullstendig ble ført bak
lyset da de fikk tildelt tomtene. De risikerer å få sine hus revet, eller kanskje vel så ille, å få et
jernbanespor med sterk trafikk helt innpå seg. Dette ble ikke bekjentgjort for de som bygde sine
hus for bare få år siden (se Mikkelsbærveien og på Skogstrand). En katastrofe for de som har
gjort sine livs største investeringer.
Det er blant trasevalgene anbefalt ett som går gjennom Korpeknotten og Skogstrandområdet.
For drøyt et år siden ble det av Fylkesmannen i Østfold skrevet utkast til forskrift om vern av
Korpeknotten naturreservat i Fredrikstad kommune. I forslaget fra Fylkesmannen står det
bl.a at «området har særlig betydning for biologisk mangfold. Det er en målsetting å beholde
verneverdiene i mest mulig urørt tilstand,…» «Korpeknotten har i norsk sammenheng sjeldne
kvaliteter i form av godt utviklet eikelund-lågurtskog med ganske mange temmelig gamle grove
og halvgrove eiketrær, samt tilleggskvaliteter i form av svartorsumpskog og furu-eikblandingsskog på ryggen, og vurderers som regionalt verdifullt.» Formålet med natrureservatet
er å bevare og evt videreutvikle et område med truet, sjelden og sårbar natur, med edelløvskog
og store eiker, samt tilhørende rikt dyreliv. Et område som representerer en spesiell naturtype i
lavereliggende trakter under marin grense i Sørøst-Norge. Dette ifølge fylkesmannen! Hvilket
nå er tydeligvis helt glemt og gjemt i en skuff! Vi ønsker sterkt å påminne om dette før
bulldosere raserer området!!

For unge og gamle på Ambjørnrød har dessuten Korpeknotten en viktig betydning. Her drar
skolebarna på Ambjørnrød skole på utflukter i sitt nærmiljø. Friluftsaktiviteter er en betydelig
del av skolehverdagen, og med denne unike plasseringen har Korpeknotten og kulturlandskapet
og områdene rundt Strand gård mot Krabberød vært en del av skolens, SFO’s og barnehagenes
mål for uteturer. Det bygges hytter, lages grønnsakshager, sanking av bær og sopp, og det
grilles ved vakkert bearbeidet grillplass. Lek og aktivitet, fjellklatring og rappellering i
nærområdet, læring og verdiskaping, i 3-4 minutters gange fra skoleplassen. Hvilken unik og
god skolehverdag som skapes her. For oss andre som bor i nærmiljøet er dette stedet en oase av
fred og nærhet til natur, hvor vi stadig kan observere streifende rådyr i par og små flokker, og
dette rett utenfor vår egen stuedør.
Å på noen måte rasere disse bo- og naturområdene, er fullstendig hasard, og for oss en stor
bekymring som vil utgjøre en enorm ikke-prissatte konsekvens. I tillegg er vi også bekymret for
sikkerhet for barna som får et dobbeltspor som nærmeste nabo til skolen og nabolaget sitt.
Vi ser alternativet med rett linje utenom byen vår som det absolutt beste ønskelige alternativ,
både for beboere nå, og for folket i framtiden. Rett linjes mange fordeler og besparelser av
boliger i tettbygde områder, burde veie mye tyngre enn nærhet til jernbane for noen få til en
stasjon midt i byen.
Men dersom alternativ med tog skal rasere byen vår, ber vi innstendig om at Jernbaneverket
bestemmer seg for det alternativet med minst inngripen for beboere, hvor det eneste neste
alternativet i så måte, må bli en tunnel som går under hele Ambjørnrød.
De økonomiske ulempene for beboere ved en trasè midt i bygda og byen vår, kjenner
Jernbaneverket like godt til som oss. De ulempene som ikke kan regnes i kroner og ører, er for
mange av oss, en så mye større bekymring. For de som får rasert sine hjem og tomter, og for all
framtid ødelagt sitt nær-, bo- og oppvekstmiljø for seg og sine barn og barnebarn, er dette
ubetalelige og uerstattelige verdier.
Vi håper i det lengste at Jernbaneverket også vil høre på folkets stemme. Og ikke bare legge
ansvar og all beslutningsmyndighet på lokale politikere som kanskje selv ikke berøres personlig
av trasèvalg, eller ser konsekvensene for sine sterkt berørte medborgere.

Hilsen
Dagfrid Nyborg Olsen og Jan Erik Olsen
Sledeveien 12 (på Ambjørnrød)
1615 Fredrikstad

jan-eol@online.no

Vedlegg:

-
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Østfoldbanen - aksjon rett linje

De negative konsekvensene av et nytt dobbeltspor gjennom sentrum av Fredrikstad og
Sarpsborg vil bli langt større enn tidligere forespeilet. Jeg ber derfor om at rett linje og felles
stasjon på Rolvsøy vurderes på nytt. Det vises til alternativ 2B i Jernbaneverkets
mulighetsstudie av 2011. Ifølge denne skulle det også opprettholdes lokaltrafikk på
eksisterende trase og intercityavganger fra Fredrikstad sentrum mot Oslo.
Dette virker som en svært lite gjennom tenkt løsning da dette kommer til å rasere hele byen.
Mange mennesker vil miste sine boliger, og en rekke mennesker vil bli utsatt for unødvendig
støy. Byen vil i tillegg bli delt på en dramatisk måte på langs.
Her bør politikerne virkelig tenke seg om en gang til.
Ja, til jernbane for fremtiden og bybane på dagens spor.
Hilsen
Kari-Anne Alheim Pettersen
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Egil Niclaes <egil.reksten@gmail.com>
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Høring - Grunnlagsdokument Nasjonal transportplan 2018-2029

Jeg ønsker med dette å avgi høringssvar til NTP 2018-2029, mer spesifikt til planlagt utbygging av
dobbeltspor på Østfoldbanen.
Jernbaneverkets nylig offentliggjorte planforslag har vist at de negative konsekvensene av et nytt
dobbeltspor gjennom sentrum av Fredrikstad og Sarpsborg vil bli langt større enn tidligere
forespeilet, både for kulturminner, enkeltmennesker og lokalsamfunn. Jeg ber derfor om at rett linje
og felles stasjon på Rolvsøy vurderes på nytt. Det vises i denne anledning til alternativ 2B i
Jernbaneverkets mulighetsstudie av 2011. Ifølge denne skulle det også opprettholdes lokaltrafikk på
eksisterende trase og intercityavganger fra Fredrikstad sentrum mot Oslo. I tillegg til at linjen blir
kortere å bygge i antall kilometer, vil den i stor grad skåne øvrig bebyggelse. Dette alternativet vil
også gagne målene om sterkt redusert reisetid med tog mellom Oslo og
Gøteborg/Malmø/København - noe som har vært hyppig etterspurt fra politikere og
næringslivsaktører i hele regionen på tvers av grensene - og ikke minst regjeringens uttalte planer
om å flytte gods fra vei til jernbane. For å nå dette målet er det nødvendig med en rask og fleksibel
bane som egner seg for godstrafikken fra Gøteborg og inn til Oslo, uten at økningen i frakt får
negative følger for de som bor i Østfold.
Beste hilsen,
Egil Niclaes Reksten
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Asbjørn Ruud <asbjr@online.no>
28. juni 2016 00:00
ntp.sekretariat@vegvesen.no; postmottak SD
Høring Østfoldbanen Haug Seut.

Vil vise til at Fredrikstad og Sarpsborg nå vokser mer og mer sammen, noe som er sagt også i
Fylkesplanen for Østfold.
Dette er med på å danne grunnlag for å ta fram mulighetsstudien fra JBV i 2011 og vurdere alternativ 2B
på en ny måte.
Forslaget er jo rett linje over Rolvsøy og stasjon der med 250 km/t og en opprusting av eksiterende trase
med en lavere hastighet og ny stasjon på Grønli. Dette bør vurderes på nytt for å være sikker på å løse
kravene som vil stilles til jernbanen i mange tiår framover. Dette vil være med på å gi gode forhold både
for pendlere og gjennomgangstrafikk i tillegg til godstransport.
Mvh
Asbjørn Ruud
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Høring:
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Levert:
Med merknader
Svartype:
Kontakt avsender: Rolf Jul Strand
Kontaktperson:
Kontakt-e-post: rolf-jul.strand@hotmail.com
Jeg støtter aksjon "Rett linje", eneste fornuftige løsning.
Tittel:
Uttalelse:
Vedlegg:

-
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Med merknader
Svartype:
Marie Svendsen
Kontakt avsender:
Kontaktperson:
mariebrunsvendsen@gmail.com
Kontakt-e-post:
Merknad til IC-utbygging av Østfoldbanen
Tittel:
Uttalelse:
Regjeringen har gitt følgende føringer for planarbeidet på InterCity-strekningene: «InterCityutbyggingen er samlet sett svært omfattende, og det er viktig at planleggingen og utbyggingen
skjer så effektivt som mulig». Planleggingen for Østfoldbanen synes ikke å gjennomføres i tråd
med Regjeringens føring.
Jeg ønsker å poengtere at de negative konsekvensene av et nytt dobbeltspor gjennom
sentrum av Fredrikstad og Sarpsborg vil bli langt større enn tidligere forespeilet. Jeg ber
derfor om at rett linje og felles stasjon på Rolvsøy vurderes på nytt. Det vises til alternativ
2B i Jernbaneverkets mulighetsstudie av 2011. Ifølge denne skulle det også opprettholdes
lokaltrafikk på eksisterende trase og intercityavganger fra Fredrikstad sentrum mot Oslo.

Alternativ 2B er et mer rasjonelt valg og oppfyller Regjeringens krav om effektivitet;



2B bør være mer kostnadseffektivt enn andre alternativer (kortere strekning å bygge ut,
og svært få boliger som må erstattes sammenlignet med andre alternativer)
2B bør bli mer tidseffektivt (togene kan kjøre i betydelig høyere hastigheter)

I Fylkesplanen for Østfold – Østfold mot 2050, presiseres det at «Nedre Glomma utvikles som
storby og viktig tyngdepunkt.» Slyngesporet (tog via både Fredrikstad og Sarpsborg sentrum)
som nå påstås å være vedtatt vil føre til ødeleggelse av Storbyen Nedre Glomma, hvorimot
alternativ 2B vil gi en effektiv togbane med stasjon sentralt plassert på Rolvsøy, midt i Storbyen
Nedre Glomma! Her er det tilstrekkelige areal til parkeringsplasser, i tillegg til mulighet for
effektiv overgang fra korresponderende bybane på eksisterende trase.

I lys av at IC-utbyggingen av Østfoldbanene er Nasjonal Infrastruktur og dermed et nasjonalt
anliggende, er det lite hensiktsmessig å la sneversynte lokalpolitikere med betydelig bias mot
suboptimale løsninger få styre planleggingen. Alternativ 2B bør utredes og vurderes som et reelt
alternativ.
Vedlegg:
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Christer Weberg <weberg21@yahoo.no>
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Fremtiden!

Hei.
Jeg ønsker en ny vurdering av fremtidig jernbane i østfold som er for fremtiden!

De negative konsekvensene av et nytt dobbeltspor gjennom sentrum av Fredrikstad og Sarpsborg vil bli
langt større enn tidligere forespeilet. Jeg ber derfor om at rett linje og felles stasjon på Rolvsøy vurderes
på nytt. Det vises til alternativ 2B i Jernbaneverkets mulighetsstudie av 2011. Ifølge denne skulle det
også opprettholdes lokaltrafikk på eksisterende trase og intercityavganger fra Fredrikstad sentrum mot
Oslo.
Min personlige mening er: Dagens mulige trase innom alle byene blir unødvendig dyrt og kostbart, og vill
ikke gi ønsket effekt da det er for likt dagens tilbud. Jeg reiser selv med tog til og fra arbeid og som
beboer i nedre glomma region registrer jeg at Råde stasjon er flittig brukt for beboere fra Sarpsborg i
retning Oslo. For meg er det tiden med familien som er det absolutte viktigste, så hadde jeg hatt bil ville
jeg brukt den. Om det ikke bygges tog for fremtiden som enkelt, raskt og effektivt kan ta meg til og fra
jobb bør jeg kanskje vurdere bil kjøp. Når barna legger seg kl 1930 er tiden fra jeg slutter på jobb kl 1600
meget verdifull, så om jeg må snirkle meg gjennom østfold på tog hjem blir en ekstra kostnad med bil en
rimelig innvestering.
Bygg for fremtiden, rett linje er rett valg!
Mvh
Christer Weberg
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Kjell Otto Wesstad <kjwlynx@gmail.com>
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Høringsuttalelse vedr. nytt jernabanespor mellom sentrum av
Fredrikstad og Sarpsborg

De negative konsekvensene av et nytt dobbeltspor gjennom sentrum av Fredrikstad og
Sarpsborg vil bli langt større enn tidligere forespeilet. Jeg ber derfor om at rett linje og felles
stasjon på Rolvsøy vurderes på nytt. Det vises til alternativ 2B i Jernbaneverkets mulighetsstudie
av 2011. Ifølge denne skulle det også opprettholdes lokaltrafikk på eksisterende trase og
intercityavganger fra Fredrikstad sentrum mot Oslo.
Mitt inntrykk er også at hele prosessen med valg av trase gir inntrykk av
saksbehandlingsfeil/modifiserte sannheter vedr. bortvalg av alt. 2B i Jernbaneverkets
mulighetsstudie av 2011, løgn og fordekt het og politisk kjøpslåing av verste type.
Hilsen Kjell Otto Wesstad

