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1 INNLEDNING
I henhold til plan- og bygningslovens §§ 11-12, 11-13 ble det 12. mai 2016 kunngjort oppstart av
arbeid med kommunedelplan og offentlig ettersyn av 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. Kunngjøring skjedde ved brev
til offentlige myndigheter og interesseorganisasjoner samt på nettsidene til Jernbaneverket, Statens
vegvesen, Østfold fylkeskommune, Fredrikstad kommune og Sarpsborg kommune. Frist for uttalelse
ble satt til 27. juni 2016.
Hensikten med denne rapporten er å gi en oversikt over hvilke uttalelser som er mottatt til varsling av
oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn av forslag til planprogram. I kapittel 2 gis det en overordnet
oversikt over hvilke aktører som har uttalt seg. I kapittel 3 er det gitt sammendrag av og kommentarer
til hver enkelt uttalelse. Kommentarene inkluderer i hvilken grad uttalelsen hensyntas før fastsettelse
av planprogram og i det videre planleggingsarbeidet. De fullstendige uttalelsene er vedlagt dette
dokumentet. I kapittel 4 er det gitt en overordnet oppsummering av vurderingene gjort i
Jernbaneverkets "Konseptvalgutredning for IC-strekningen Oslo-Halden" (2012). I kapittel 5 er noen
av de oftest gjentatte spørsmålene fra allmennheten besvart. I kapittel 6 er det avslutningsvis gitt en
oversikt over hvilke endringer i forslag til planprogram som er foreslått som følge av mottatte
uttalelser.
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2 MOTTATTE UTTALELSER
Det er tilsammen mottatt 82 uttalelser til varsling av planoppstart og offentlig ettersyn av forslag til
planprogram. Uttalelsene er listet opp nedenfor. Offentlige aktører er listet opp først, etterfulgt av
interesseorganisasjoner og privatpersoner/private foretak.

Kommunale instanser og foretak
Halden kommune

Nr.
A1

Dato
15.06.2016

Statlige og regionale instanser og foretak
Avinor AS
Direktoratet for mineralforvaltning
Fiskeridirektoratet
Forsvarsbygg
Fylkesmannen i Østfold
Kystverket Sørøst
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Statsbygg
Østfold fylkeskommune og Riksantikvaren

Nr.
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9

Dato
12.05.2016
23.06.2016
13.05.2016
14.06.2016
28.06.2016
27.06.2016
30.06.2016
28.06.2016
27.06.2016

Interesseorganisasjoner
Aksjon Rett Linje
Ambjørnrød og Trosvik lokalsamfunnsutvalg
Fellesutvalget for bondelagene i Fredrikstad og Hvaler
Fortidsminneforeningen Sarpsborg
Fredrikstad næringsforening
Greåker idrettsforening
Hauge lokalsamfunnsutvalg
KrF, V, PDK og MDG i Sarpsborg
Lande velforening
Lisleby lokalsamfunnsutvalg
NAF avd. Fredrikstad og omegn
Rødt Sarpsborg
Sarpsborg Høyre, FrP og Pensjonistpartiet
Sarpsborg næringsforening
Seutelvens grunneierlag
Trosvik idrettsforening
Ørmen og Onsøyfjæringens vel

Nr.
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
C12
C13
C14
C15
C16
C17

Dato
27.06.2016
26.06.2016
24.06.2016
25.06.2016
25.06.2016
27.06.2016
15.06.2016
27.06.2016
22.06.2016
13.06.2016
22.06.2016
27.06.2016
24.06.2016
27.06.2016
27.06.2016
27.06.2016
27.06.2016

Privatpersoner og private foretak
Hafslund Nett AS
Hafslund Produksjon AS
Olrud Eiendom AS
Sarpsfoss Ltd.
Aarflot, Trygve
Aarvik, Øystein
Aas, Per-Arne
Aasbrenn, Lars Kristian
Akselsen, Tor
Appelgren, Roy Kåre
Berg, Kristin

Nr.
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
D11

Dato
27.06.2016
27.06.2016
27.06.2016
24.06.2016
27.06.2016
27.06.2016
25.06.2016
28.06.2016
23.06.2016
16.06.2016
01.06.2016
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Eilertsen, Tore
Engsmyr, Jan
Fjeldbo, Bjørg
Greåker, Richard
Hagen, Kristoffer
Heines, Gunnar
Heines, Vera
Johansen, Henning
Killi, Rangvei og Sandberg, Gudmund
Klipper, Gunnar
Langebeck, Hans
Langvik, Mari
Magnussen, Hans Einar
Martinsen, Unn-Christin
Nes, Karianne Hjørnevik
Nesset, Christer
Odsbu, Håvard
Olsen, Odd
Pettersen, Martin
Schaft, Magnus
Sire, Thorleif Kristoffersen
Solberg, Ståle
Strebel, Jan
Syverstad, Hanne
Thoresen, Bjørn Thore
Thoresen, Ole Henrik
Undrum, Trond J.
Wilhelmsen, Kristian

D12
D13
D14
D15
D16
D17
D18
D19
D20
D21
D22
D23
D24
D25
D26
D27
D28
D29
D30
D31
D32
D33
D34
D35
D36
D37
D38
D39

24.06.2016
08.06.2016
26.06.2016
03.06.2016
13.06.2016
26.06.2016
26.06.2016
26.06.2016
27.06.2016
17.06.2016
04.06.2016
28.05.2016
28.06.2016
24.06.2016
27.06.2016
27.06.2016
26.06.2016
06.06.2016
24.06.2016
27.06.2016
27.06.2016
28.06.2016
27.06.2016
27.06.2016
26.06.2016
06.07.2016
24.06.2016
26.05.2016

Privatpersoner og private foretak (uttalelser til høring av
transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan
oversendt fra Samferdselsdepartementet)
Aarnæs, Christine
Aarvik, Ann-Karin
Halvorsen, Lars Tore
Jonassen, Knut
Lende, Gerd
Marthinsen, Hilde
Matre, Jostein
Mostad, Åse Follerås
Nyborg, Dagfrid og Olsen, Jan Erik
Pettersen, Kari-Anne Alheim
Reksten, Egil Niclaes
Ruud, Asbjørn
Strand, Rolf Jul
Svendsen, Marie
Weberg, Christer
Wesstad, Kjell Otto

Nr.

Dato

D40
D41
D42
D43
D44
D45
D46
D47
D48
D49
D50
D51
D52
D53
D54
D55

24.06.2016
24.06.2016
29.06.2016
27.06.2016
29.06.2016
27.06.2016
25.06.2016
25.06.2016
25.06.2016
28.06.2016
28.06.2016
28.06.2016
29.06.2016
27.06.2016
24.06.2016
24.06.2016

Sammendrag av og kommentarer til uttalelsene er gitt i kapittel 3. For kopier av uttalelser vises det til
vedlegg.
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3 SAMMENDRAG OG KOMMENTARER
3.1

Kommunale instanser og foretak

A

SAMMENDRAG

FORSLAGSSTILLERS KOMMENTARER

A1

Halden kommune
Halden kommune skriver i sin uttalelse at de
ikke har noen merknader.

Uttalelsen tas til orientering.

3.2

Statlige og regionale instanser og foretak

B

SAMMENDRAG

FORSLAGSSTILLERS KOMMENTARER

B1

Avinor AS
Avinor AS har ikke kommentarer til varsel om
oppstart av arbeid med kommunedelplan.

Uttalelsen tas til orientering.

B2

B3

B4

B5

Direktoratet for mineralforvaltning
Direktoratet for mineralforvaltning kan ikke se
at planen berører registrerte forekomster av
mineralske ressurser av regional, nasjonal
eller internasjonal verdi, bergrettigheter eller
masseuttak i drift, og har dermed ingen
merknader til varsel om oppstart.
Fiskeridirektoratet
Fiskeridirektoratet region Sør skriver i sin
uttalelse at de ikke kan se at planarbeidet vil
berøre fiskeri- eller havbruksinteresser og har
derfor ingen innspill til planarbeidet.
Forsvarsbygg
Forsvarsbygg skriver i sin uttalelse at Greåker
fort er fredet etter kulturminneloven og berøres
av de ulike korridorene. Fortet ligger innenfor
B1, mens siktlinjer fra fortet, og dermed den
militærhistoriske forståelsen av anlegget, kan
bli påvirket av korridor B2 og B3. Forsvarsbygg
ber om å bli kontaktet under arbeidet med
konsekvensutredningen.
Fylkesmannen i Østfold
Fylkesmannen i Østfold skriver i sin uttalelse at
de følger og kommer med innspill til
planprosessen gjennom faglig
samarbeidsgruppe og gjennom kvartalsvise
møter mellom Jernbaneverket og

Uttalelsen tas til orientering.

Uttalelsen tas til orientering.

Uttalelsen tas til orientering. Forslagsstiller
har allerede gjennomført et møte med
Forsvarsbygg og vil ta initiativ til et nytt møte
senest i løpet av vinteren 2016/2017.

Uttalelsen tas til orientering.
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Fylkesmannen.
Fylkesmannen ønsker at det legges til at dyrka
mark på Rolvsøy, i Greåkerdalen, på
Alvim/Tunejordet og Hafslundjordet er av
«nasjonal verdi».
Utredningsprogram
Fylkesmannen peker på betydningen av
Alvim/Tunejordet og ønsker at det i
utredningsprogram (landskapsbilde)
forutsettes utarbeidet visualiseringer for dette
området på samme måte som for
stasjonsområdene, kryssing av Rolvsøysund
og Glomma og Hafslund hovedgård.

Forslagsstiller vil i forslag til planprogram
tydeliggjøre at dyrka jord på Rolvsøy, i
Greåkerdalen, på Alvim/Tunejordet og
Hafslund har nasjonal verdi.

Forslagsstiller vil i forslag til planprogram
tydeliggjøre krav til visualisering av tiltaket
ved Alvim/Tunejordet.

For å bøte på noe av tapet av dyrka mark som
utbygging av nytt dobbeltspor vil medføre, ber
Fylkesmannen om at det utarbeides en plan
for tilbakeføring av gammelt spor til dyrka mark
i det senere reguleringsplanarbeidet.

Planarbeidet (kommunedelplan) omfatter
ikke vurderinger knyttet til arealbruk på
eksisterende baneareal etter eventuell
nedlegging av eksisterende bane.
Jernbaneverket har som mål at eksisterende
bane skal utgå som spor i drift (og deretter
fjernes) ved nyetablering av dobbeltspor. På
parsellen Fredrikstad-Sarpsborg er det i dag
flere funksjoner knyttet til drift av jernbanen,
som i en overgangsperiode vil være
avhengig av eksisterende jernbane. Det må
derfor gjøres en selvstendig vurdering av
hva som vil være nødvendig for en
hensiktsmessig jernbanedrift på den enkelte
parsell. Ved frigivelse av eksisterende
baneareal vil reetablering av dyrka mark
være en prioritet i landbruksområder. Senest
ved oppstart av arbeid med reguleringsplan
for dobbeltspor vil Jernbaneverket, i
samarbeid med berørt kommune, ta stilling til
om frigivelse og endret bruk av eksisterende
baneareal skal inngå i reguleringsplan for
dobbeltspor eller om frigivelse og endret
bruk skal behandles i en egen
reguleringsplan.

For håndtering av den dyrka marka som skal
tilbakeføres til jordbruksproduksjon etter
anleggsfasen, forutsetter fylkesmannen at
Jernbaneverket knytter til seg kompetanse på
området. Det forutsettes også at Mattilsynet
rådføres for å unngå spredning av
plantesykdommer og uønskede arter ved
masseforflytning og bruk av maskiner i
anleggsperioden.

Forslagsstillerne og rådgiver besitter
kompetanse på håndtering/tilbakeføring av
dyrka jord i anleggsfase. Forslagsstiller vil
etablere rutiner i framtidig
miljøoppfølgingsplan for å unngå spredning
av plantesykdommer og uønskede arter ved
forflytning av masser og maskiner.

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
dagens spor kan fjernes så snart nytt spor tas i

Se merknad over om tilbakeføring av
eksisterende baneareal til dyrka jord.
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bruk. Dette er særlig aktuelt for strekningen
Greåker – Sandesund.
Fylkesmannen forutsetter videre at støy
utredes både for anleggs- og driftsfasen, og at
det planlegges tilstrekkelig avbøtende tiltak
dersom det er behov for avvik fra retningslinje
for behandling av støy i arealplanlegging (T1442).
Fylkesmannen forutsetter at det utarbeides en
massebalanseplan og plan for mellomlagring
og deponering av masser parallelt med
reguleringsplanarbeidet, med sterkt fokus på
etterbruk og deponering.

B6

Forslag til planprogram (kommunedelplan)
omfatter ikke utredning av støy i
anleggsfase, da slike vurderinger er tett
knyttet til en rekke forutsetninger, for
eksempel konkret plassering av
anleggsfunksjoner, som ikke er kjent på
kommunedelplannivå.
Forslagsstiller vil i planleggingsarbeidet gjøre
foreløpige, overordnede vurderinger av
massebalanse og massedeponering. Forslag
til planprogram omfatter ikke detaljert
utredning av massebalanse og deponering,
da slike vurderinger er tett knyttet til en rekke
forutsetninger, for eksempel endelig høyde
på bane og veg, som ikke er kjent på
kommunedelplannivå. Detaljert utredning av
massebalanse og deponering vil utføres i
neste planfase, på reguleringsplannivå.

Fylkesmannen stiller spørsmål ved hvor
kostnaden ved avbøtende støytiltak i
anleggsperioden kommer inn i
sammenstillingen av prissatte konsekvenser.

På bakgrunn av en vurdering av antall
boliger og annen støyfølsom bebyggelse vil
det forutsettes en rundsum basert på
enhetspris, som vil inngå i
investeringskostnadene i nytte/kostanalysen.

Fylkesmannen ber også om at utgifter ved
ulike alternativ for masseuttak og –håndtering
kommer med i de økonomiske beregningene
som ligger til grunn for den
samfunnsøkonomiske vurderingen.

Kostnader for masseuttak beregnes som en
del av grunnarbeider. Kostnader for
opparbeidelse og drift av deponi beregnes
som en del av posten for rigg og drift. Begge
vil inngå i investeringskostnadene i nytte/kostanalysen.

Kystverket Sørøst
Kystverket Sørøst skriver i sin uttalelse at de
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 å bli involvert i det videre planarbeidet.

Uttalelsen tas til orientering. Forslagsstiller
vil ta initiativ til et møte med Kystverket
senest i løpet av vinteren 2016/2017.

Kystverket Sørøst har ellers ingen merknader
til igangsetting av planarbeidet eller til forslag
til planprogram.
B7

Norges vassdrags- og energidirektorat
(NVE)
NVE viser i sin uttalelse til NVE’s retningslinjer
2/2011 «Flaum og skredafre i areaplanar» og
krav i teknisk forskrift og plan- og
bygningsloven (pbl).
Flomfare
Dersom det finnes vassdrag innenfor

Uttalelsen tas til orientering.

I det videre planleggingsarbeidet vil det
utføres vurderinger knyttet til flom, inkludert
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beregninger av framtidige flomnivåer, som
grunnlag for å dimensjonere tekniske
løsninger. Faresoner for flom vil avmerkes
på plankart og gis en tilhørende
bestemmelse.

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.
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 trasé blir berørt av
dette må det hensynstas i planen. Dessuten er
det laget en egen flom-modellering knyttet til
Sarpefossen som må hensynstas.
Inngrep i eller langsmed vassdrag
Det ser ut som om det går noen små vassdrag
gjennom planområdet, blant annet i Haugeområdet. NVE anmoder om at man prøver å
unngå direkte inngrep i vassdrag. Dersom det
ikke er mulig må tiltakene beskrives i planen
med hensyn til teknisk utforming, mulige
konsekvenser i vassdraget (biologisk
mangfold, friluftsliv, flomforhold, erosjon mv.)
og eventuelle avbøtende tiltak.

I det videre planleggingsarbeidet vil man i
nødvendig grad hensynta berørte vassdrag.
Planområdet dekker store deler av
Fredrikstad og Sarpsborg kommuner, og det
vil i praksis være vanskelig å unngå inngrep i
vassdrag.

NVE mener i prinsippet at bekker bør være
åpne og følge sine naturlige løp. Nye bruer og
kulverter må dimensjoneres tilstrekkelig (200års flom + sikkerhetsmargin). Eksisterende
kantvegetasjon bør tas vare på.
Områder med marine avsetninger – kvikkleire
Både Fredrikstad og Sarpsborg kommuner er
kartlagt mht. kvikkleire. Det kan se ut som om
traséen kan bli berørt av minst 1 sone
(Ruinparken i Sarpsborg). 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

I det videre planleggingsarbeidet vil det
utføres omfattende arbeid med å kartlegge
område- og lokalstabilitet som grunnlag for
valg av tekniske løsninger. Jernbaneverkets,
Statens vegvesen og NVE sine regelverk og
retningslinjer vil legges til grunn.
Dokumentasjon på sikkerhetsforhold og
avbøtende tiltak i permanent fase og
anleggsfase vil vedlegges planforslaget.
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bebyggelsen og skal inneholde en
dokumentasjon av områdestabiliteten for
faresonen (permanent og midlertidig).
Eventuelle risikoreduserende tiltak må
beskrives, virkningen dokumenteres og de må
innarbeides i reguleringsplanen. Nødvendige
risikoreduserende tiltak kan vise seg å måtte
gjennomføres utenfor det området som skal
reguleres.
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.

Se tidligere kommentar.

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.

Faresoner for ras/skred vil avmerkes som
hensynssoner på plankart og gis en
tilhørende bestemmelse.

Det er generelt en del marine avsetninger i
området på begge sider av Rolvsøysund, men
ingen kartlagte soner. Det er 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.
Kartleggingen omfatter bare 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. 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. 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

Se tidligere kommentar.
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planen.
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. TEK10,
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. Skredutsatte områder
skal vises som hensynssone – skred (jf. pbl §
12-6) og tilknyttes bestemmelser (jf. pbl § 127) som ivaretar det hensynet sona er ment å
vise.
Grunnvann
Det planlegges at deler av strekningen skal gå
i tunnel. 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. Disse må eventuelt avmerkes som
hensynssone på plankartet og eventuelt gis
bestemmelser.
Sjekkliste knyttet til NVEs ansvarsområder
som kan benyttes i forbindelse med
planarbeidet er vedlagt. NVE ber om at
retningslinjene «Flaum- og skredfare i
arealplaner» 2/2011 og veileder 7/2014 legges
til grunn i det videre planarbeidet. Ut over dette
har NVE ingen innspill til planen, men
forbeholder seg retten til å komme tilbake når
reguleringsplanen kommer på offentlig
ettersyn.

I det videre planleggingsarbeidet vil det
utføres vurderinger av risiko for
skred/steinsprang og behov for avbøtende
tiltak. Hensynssoner for ras/skred vil
avmerkes på plankart og gis en tilhørende
bestemmelse.

I det videre planleggingsarbeidet vil det
utføres vurderinger av konsekvenser for
grunnvann og behov for avbøtende tiltak.

Hensynssoner for høyspenningsanlegg vil
avmerkes på plankart og gis en tilhørende
bestemmelse.

Retningslinjen «Flaum- og skredfare i
arealplaner» 2/2011 og veileder 7/2014
legges til grunn i det videre planarbeidet.
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Statsbygg
Statsbygg skriver i sin uttalelse at de er eier av
eiendom Sarpsborg fengsel i Bryggeriveien 7,
som ligger innenfor varslet planområde.
Fengselet er et høyrisikofengsel med plass til
25 innsatte. Statsbygg legger til grunn at
fengselets sikkerhetsbehov hensyntas i det
videre arbeidet. Dette gjelder da også
tilgjengelighet for 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 egnet tidspunkt i prosessen.

B9

Østfold fylkeskommune og Riksantikvaren
Når det gjelder de nasjonalt viktige
kulturminnene, og generelle kulturminnefaglige
merknadene, er uttalelsen en felles uttalelse
fra Østfold fylkeskommune og Riksantikvaren.
Innspill fra Norsk Maritimt Museum er
innarbeidet i uttalelsen.
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Uttalelsen tas til orientering. Sikkerhet og
tilgjengelighet for Sarpsborg fengsel vil bli
ivaretatt i permanent situasjon og i
anleggsfase.

Forslagsstiller vil ta initiativ til et møte med
Statsbygg senest i løpet av vinteren
2016/2017.

Uttalelsen tas til orientering.

Østfold fylkeskommune ser positivt på det
igangsatte arbeidet med å øke kapasiteten på
jernbanestrekningen og felles planlegging av
bane og veg.
Østfold fylkeskommune støtter de
hovedgrepene som foreslås i planprogrammet,
og fylkeskommunen arbeider for at regionale
interesser ivaretas i planleggingen.
Fylkeskommunen fremhever følgende
momenter som avgjørende for fremdriften:
1. Interesser, hensyn og utfordringer bør løftes
frem så tidlig som mulig for å sikre avklaring
tidlig i planleggingsfasen, 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.

Det er i videre planleggingsarbeid lagt opp til
en bred og omfattende informasjons- og
medvirkningsprosess med offentlige
myndigheter og andre berørte. Forslagsstiller
vil i planleggingsarbeidet gjøre foreløpige,
overordnede vurderinger av massebalanse
og massedeponering. Forslag til
planprogram omfatter ikke detaljert utredning
av massebalanse og deponering, da slike
vurderinger er tett knyttet til en rekke
forutsetninger, for eksempel endelig høyde
på bane og veg, som ikke er kjent på
kommunedelplannivå. Detaljert utredning av
massebalanse og deponering vil utføres i
neste planfase, på reguleringsplannivå

Planavgrensningen er noe snever over
Glomma ved Sarpsfossen. Fylkeskommunen
anbefaler at arealet utvides noe for å få økt
handlingsrom for å finne felles løsninger for
veg og bane. Det bør vurderes om
planområdet langs rv. 111 nordvest for
Hafslund herregård er stort nok for å hensynta

Avgrensning av utredningskorridoren ved
Hafslund er basert på et utkast til
jernbanetrasé fra forberedende
planleggingsarbeider og politiske vedtak i
Sarpsborg bystyre om traseer for framtidig
fv. 118. Framtidig jernbanekorridor skal
forholde seg til en rekke jernbanetekniske
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eventuell gang- og sykkelveg. Mulighetene for
felles løsninger/konstruksjoner og
byggeprosess for bane og veg må vurderes.

krav og også vurderes mot en rekke andre
forhold. Basert på kjent informasjon er det
ansett at korridoren er dekkende for aktuelle
løsninger i området. Dersom aktuelt, vil det
kunne varsles mindre justeringer av
planavgrensning underveis i
planleggingsarbeidet.

Planprosessen bør innrettes slik at
kommunene tidlig får eierskap til planen. Det
er behov for å få spre grunnleggende
kunnskap om jernbanedrift, og det må komme
tydelig fram hvilke avveininger som er gjort og
hvordan ulike interesser er vektet opp mot
hverandre.

Det er i videre planleggingsarbeid lagt opp til
en bred og omfattende informasjons- og
medvirkningsprosess med offentlige
myndigheter og andre berørte.

Østfold fylkeskommune forutsetter at alle de
nasjonale og regionale føringene som er listet
opp i planprogrammet, inkludert universell
utforming, ligger til grunn for planarbeidet, og
at det i planforslaget redegjøres for hvordan de
er vurdert og fulgt opp.

Forslag til planprogram redegjør for de mest
sentrale nasjonale, regionale og lokale
føringene for planarbeidet. I planforslaget vil
det redegjøres for hvordan disse føringene
er ivaretatt i planarbeidet, inkludert om det er
avvik eller konflikter.

Det er uunngåelig at hus må rives, og det er
beklagelig. Men man må se på den totale
samfunnsnytten og de grundige vurderingene
som vil bli gjort. At boliger vil måtte vike for de
nye anleggene vil være et av de mest
krevende konfliktpunktene i arbeidet med
kommunedelplanen.
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.

Som del av videre planleggingsarbeid på
kommunedelplannivå vil det utarbeides et
miljøprogram og et miljøbudsjett.
Miljøoppfølgingsplan vil ikke bli utarbeidet på
kommunedelplannivå, men først på
reguleringsplannivå. Dette skyldes at
detaljerte avklaringer rundt løsningsvalg først
avklares i neste planfase.

Det må planlegges grundig for gode bomiljøer,
både som forebyggende folkehelsearbeid og
for å utvikle Nedre Glomma som et attraktivt
storbyområde. Folkehelseperspektivet, spesielt
bokvalitet, må belyses godt for alle
alternativene.

Framtidig jernbanekorridor skal forholde seg
til en rekke jernbanetekniske krav og også
vurderes mot en rekke andre forhold. I det
videre planleggingsarbeidet vil det jobbes
videre med å optimalisere tekniske
løsninger. Konsekvenser for nærmiljø og
friluftsliv vil være blant forholdene som vil
påvirke optimaliseringsarbeidet.

Konsekvenser for barn og unge bør være et
eget utredningstema.

Arbeid med konsekvensutredning følger
gjeldende veiledere fra Jernbaneverket og
Statens vegvesen. I disse er ikke
konsekvenser for barn og unge skilt ut som
et eget tema. Konsekvenser for barn og
unge skal vurderes, men inngår i temaet
nærmiljø og friluftsliv.

Fylkeskommunen skriver i sin uttalelse at

I det videre planleggingsarbeidet vil det
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prognoser for godstog, støy og rystelser, samt
behov for næringsareal må inngå i
konsekvensutredningen.

utføres støy- og vibrasjonsberegninger for
togtrafikk og nødvendige avbøtende tiltak vil
bli innarbeidet og utført. Konsekvenser for
lokal- og regional utvikling vil bli vurdert på
overordnet nivå.

Det forutsettes at retningslinje for behandling
av støy i arealplanlegging T-1442/2012 legges
til grunn. Plandokumentene må være tydelige
på forventet støy og håndteringen av dette.
Det må skilles på anleggs- og driftsperiode.

I det videre planleggingsarbeidet vil det
utføres støyberegninger for tog- og biltrafikk
og nødvendige avbøtende tiltak vil bli
innarbeidet og utført. Forslag til planprogram
omfatter ikke utredning av støy i
anleggsfase, da slike vurderinger er tett
knyttet til en rekke forutsetninger, for
eksempel konkret plassering av
anleggsfunksjoner, som ikke er kjent på
kommunedelplannivå.

Det forutsettes at jordvern er en premiss i
planleggingen, og at matjord fra banetraseen
skal tas vare på. Jordvern og egnethet for
videre jordbruksdrift må også vurderes i
forhold til varig og midlertidig
massehåndtering.

I det videre planleggingsarbeidet vil
konsekvenser for naturressurser bli utredet
og nødvendige avbøtende tiltak vil bli
beskrevet.

Alle muligheter for hensettingsplasser skal
fremdeles holdes åpne.

Lokalisering av framtidige
hensettingsområder for tog på Østlandet er
et separat prosjekt i Jernbaneverket. I det
videre planleggingsarbeidet vil nødvendig
koordinering mellom prosjektene
gjennomføres.

Universell utforming må være premiss i
planleggingen.

Planleggingsarbeidet vil legge til grunn
gjeldende regelverk for universell utforming.

Samfunnssikkerhet og beredskap,
konsekvenser og risikoreduserende tiltak bør
omtales.

I det videre planleggingsarbeidet vil det
utføres en risiko- og sårbarhetsanalyse etter
krav i plan- og bygningslovens § 4-3.

Sykkel
Det anbefales at man ser på tilbudet for sykkel,
og at det avsettes gode parkeringsmuligheter
samt bestemmelser knyttet til sykkel.

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.

I det videre planleggingsarbeidet vil man
vurdere tilgjengelighet for gående og
syklende til stasjonsområder, inkludert
parkering, og langs rv. 110, fv. 118 og rv.
111. Detaljerte løsninger for sykkel vil ikke bli
avklart før på neste plannivå.
I det videre planleggingsarbeidet vil
konsekvenser for naturmangfold bli utredet
og nødvendige avbøtende tiltak vil bli
innarbeidet.
I det videre planleggingsarbeidet vil det
utarbeides et måldokument med generelle
og prosjektspesifikke mål. Måldokumentet vil
være gjenstand for en prosess med partene i
Faglig samarbeidsgruppe. Innspillet vil bli
drøftet der.
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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.

Informasjonen tas til orientering.

Fylkeskommunen understreker at den felles
kommunedelplanen for veg og jernbane må
være tilstrekkelig detaljert til at det er mulig å
ta stilling til eventuelle konflikter med
kulturminnene. Det er viktig at også
midlertidige tiltak og riggområder vises i kart
og skisser. Også midlertidige tiltak kan i
enkelte tilfeller komme i direkte og indirekte
konflikt med kulturminner. Det er viktig at
kulturminnene inngår i en lesbar og forståelig
sammenheng. Store endringer i
kulturminnenes omgivelser vil kunne redusere
deres verdi.

I det videre planleggingsarbeidet er det et
mål å gi tekniske planer og arealplaner et
detaljeringsnivå som er tilfredsstillende for å
kunne gi nødvendige avklaringer rundt
kulturminner og kulturmiljø.

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.

Informasjonen tas til orientering.

Fylkeskommunen anbefaler bruk av ikkedestruktive registreringsmetoder i forkant av
arkeologisk registrering, for å bedre
forståelsen av kjente anlegg.
Det er viktig at konsekvensutredningen også
trekker fram eventuelle mulig avbøtende tiltak
innenfor tema kulturminner, kulturmiljøer og
landskap.

Utredning av landskapsbilde og kulturmiljø
vil også inkludere avbøtende tiltak.

Når det gjelder vegbredder i området ved
Sarpsfossen og Hafslund hovedgård vises det
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. Fylkeskommunen 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.

Informasjonen tas til orientering.

I området rundt Sarpsfossen og Hafslund må
det gjøres vurderinger av om det er mulig eller
hensiktsmessig å flytte verneverdige

Utredning av kulturmiljø vil omfatte om det er
mulig og/eller hensiktsmessig å flytte
bebyggelse.

I det videre planleggingsarbeidet er det et
mål å beskrive og visualisere midlertidige
tiltak for å kunne gi nødvendige avklaringer
rundt kulturminner og kulturmiljø.
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bygninger.
Kulturminnemyndighetene forbeholder seg
retten til å ha innsigelse til planen dersom
nasjonalt viktige kulturminner ikke tas hensyn
til på en tilstrekkelig måte.

Framtidig jernbanekorridor skal forholde seg
til en rekke jernbanetekniske krav og også
vurderes mot en rekke andre forhold. I det
videre planleggingsarbeidet vil det jobbes
videre med å optimalisere tekniske
løsninger. Konsekvenser for kulturminner og
kulturmiljø vil være blant forholdene som vil
påvirke optimaliseringsarbeidet. Utredning
av konsekvenser vil inkludere vurdering av
avbøtende tiltak i permanent fase og
anleggsfase. Det vil legges vekt på en god
og tett dialog med Fylkeskonservator og
Riksantikvar fram mot forslag til
kommunedelplan med konsekvensutredning
og endelig planvedtak.

Oversikt over viktige kulturminner og
kulturmiljøer

Informasjonen tas til orientering.

Kulturminnene og kulturmiljøene er delt inn i
tre nivåer (nasjonalt/regionalt/lokalt).
Nasjonalt viktige kulturminner/kulturmiljøer
Gamle Glemmen kirke
Dette er en middelaldersk steinkirke med
middelalderkirkegård. Kirken er omgitt av et
større parkområde og ligger i tilknytning til flere
gårdsanlegg. Hele miljøet er regulert til
spesialområde bevaring. Et tunellpåslag rett
nord for kirkeberget kan få store negative
konsekvenser for opplevelsen av kulturmiljøet
og må unngås.
Greåker fort
Fortet med geværgalleri er fredet. Området er
regulert til spesialområde bevaring. 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
Olavsvollen er det eneste kjente, bevarte
vollanlegg i Norge fra middelalderen, og er
derfor et unikt kulturminne av høy nasjonal
verdi. Fylkeskommunen minner om at ikke
bare de synlige kulturminnene vektlegges i
planarbeidet, 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.
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Hafslund hovedgård
Anlegget som helhet vurderes å ha høy
nasjonal verdi som kulturminne.
Hovedbygningen på Hafslund hovedgård er
fredet etter lov om bygningsfredning av 1920.
Fylkeskommunen tilrår at det heller ikke gjøres
inngrep i gjerdet eller portalene rundt anlegget.
I tilknytning til anlegget finnes en rekke
elementer som inngår i kulturmiljøet:






Hafslund kapell: Ny jernbane, vei
og kryss må ta hensyn til den
visuelle opplevelsen av kapellet og
østportalen til parken.
Bebyggelsen langs Statsminister
Torps vei
Alleen langs rv. 111 fra vestporten
sørover i retning Gatedalen.
Kulturlandskapet med jordene sør
for Hafslundparken.

Sarpsfossen
Sarpsfossen med omgivelser inngår i
Riksantikvarens nye register «Kulturhistoriske
landskap av nasjonal interesse». Planen bør
legge til rette for å gjøre området rundt fossen
attraktivt for byens befolkning. 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 det en rekke
automatisk fredete kulturminner. 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.
Generelt anbefaler kulturminnemyndighetene
at arkeologiske registreringer, både over og
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under vann, utføres så tidlig som mulig i
planprosessen. 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 (Kulturminnelovens §
10).
Norsk Maritimt Museum angir området ved
Sarpsfossen, Gleng og Rolvsøysund som
områder hvor det kan være aktuelt med
undersøkelser for å avdekke eventuelle
verneverdier.
Regionalt viktige kulturminner/kulturmiljøer
Trosvik hovedgård
Gårdstunet og høyden har stor verdi som
kulturmiljø, til tross for at den i stor grad er
omgitt av tettbebyggelse. I den søndre delen
av kollen tilknyttet Trosvik hovedgård finnes to
av Jean Gaspard de Cicignons 18 kjente
inskripsjoner. Dette er et svært sjeldent
kulturminne, og inskripsjonene er å betrakte
som fredningsverdige. Ny jernbane bør unngå
skjæringer i Trosvik-kollen. Det bør legges vekt
på sterk oppgradering av det estetiske
vegmiljøet ved innfartsåren til Fredrikstad, der
Trosvik er et viktig element.
Tarris
Tarris er en del av kulturmiljøet ved
Sarpsfossen og er gitt høyeste vernegrad i
kommunens verneverdivurdering. Det må
jobbes for løsninger for hvordan
arbeiderboligene kan bevares og hvordan
områdene rundt kan opparbeides slik at det
fremdeles kan være et godt bomiljø der.
Alvimdalen
Det vil være vesentlig at en jernbane på tvers
av Alvimdalen legges lavt i terrenget for å
unngå barriereeffekt. Det må tilstrebes at kryss
mellom E6 og jernbane ikke ødelegger
opplevelsen av det sammenhengende
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landskapsrommet.
Av lokalt viktige kulturminner/miljøer nevnes
bygningsmiljøer ved Frydenberg, Kniple, Trara
og Grønli, Glemmen kirke, Lillebæk,
bygningsmiljø ved St. Croix, Lisleby
lokalsamfunn, Rolvsøy kirke, Rolvsøysund bru,
Sarpsborg stasjon, Gleng, Sarpsborg
bystruktur, bygningsmiljø nord for Hafslund, St.
Marie gate 2, Dondern og tilgrensende
boligområder.
For mer detaljert beskrivelse, se uttalelsen i sin
helhet.

3.3

Interesseorganisasjoner

C

SAMMENDRAG

FORSLAGSSTILLERS KOMMENTARER

C1

Aksjon Rett Linje
Aksjon Rett Linje skriver i sin uttalelse at den
foreslåtte løsningen med nytt dobbeltspor
langs den gamle togtraseen gjennom byene i
Østfold er basert på lokale særinteresser og
mangelfulle utredninger, mens hensynet til
befolkningen, nærmiljøet og nasjonale
klimamål er fraværende. Aksjon Rett Linje
jobber for at en rettest mulig trasé mellom
Haug og Halden, i kombinasjon med
lokaltrafikk på den gamle togtraseen, skal bli
vurdert på nytt.

Uttalelsen tas til orientering. Ulike konsepter
for framtidig jernbane i Østfold er vurdert i
Jernbaneverkets "Konseptvalgutredning for
IC-strekningen Oslo-Halden" (2012).
Konsept ØB 4B (med stopp i alle byene) ble
anbefalt lagt til grunn for videre
planleggingsarbeid, og de resterende
konseptene ble forkastet. Konsept ØB 4B er
besluttet av Stortinget. Se kapittel 4 for
nærmere redegjørelse.

De planer og korridorer som er planlagt utredet
gjennom Østfold medfører store tekniske
utfordringer, usikkerhet i pris og svært stor
grad sanering av boliger, bomiljøer og
kulturminner i Nedre Glomma.
Forundersøkelsene på strekningen for
planprogrammet, som ut over enhver tvil har
vist at konseptvalgutredningen er betydelig
fraveket som følge av særdeles utfordrende
grunnforhold. Det er grunner til å anta at
byggekostnadene vil eskalere langt utover det
som er skissert i Konseptvalgutredningen
2012, og at det vil kunne sette fullføringen av
dobbeltsporet til Halden i fare. Jernbaneverket
må revurdere forkastingen av
Mulighetsstudiens (2011) alternativ 2B, «rett
linje» over Rolvsøy med felles stasjon for
Fredrikstad og Sarpsborg.

Som forberedende arbeid til oppstart av
kommunedelplan med konsekvensutredning
og teknisk hovedplan, ble det utarbeidet en
forstudie. Forstudien ble utarbeidet som en
teknisk/økonomisk kvalitetssikring av
korridor fra KVU og er i all hovedsak basert
på foreliggende, kjent grunnlagsinformasjon.
Etter Jernbaneverkets vurdering er det
gjennom arbeidet med forstudien ikke
fremkommet nye opplysninger som tilsier at
man bør revurdere konsept for utbygging av
InterCity Østfoldbanen fra Haug til Halden.
Planprogrammet forslag til
utredningskorridorer vurderes å være godt
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innenfor tidligere valgt konsept.
Aksjon Rett Linje stiller spørsmålstegn ved
samfunnsnytten av prosjektet slik det framstår i
dag.

Beregninger av nytte fra KVU viser at
konsept ØB 4B (stopp i alle byer) gir
vesentlig bedre nytte enn konsept ØB 4F
(høyhastighet via Sarpsborg med gren til
Fredrikstad). Nytte for konsept ØB 4B og
konsept ØB 4F ble beregnet til henholdsvis 4 173 000 og -11 876 000 kroner. Nytte for
konsept ØB 4E (høyhastighet med felles
stasjon på Rolvsøy) ble ikke beregnet, da
konseptet ble forkastet grunnet at det ikke ga
et fullgodt tilbud for de tunge markedene i
Fredrikstad og Sarpsborg, og heller ikke
oppfylte kravet til effektivitet – kort
overgangstid mellom transportmidler i
sentralt lokaliserte trafikknutepunkt.

Forslaget vil bryte med Fylkesplan for Østfold,
som forventer en sammensmeltet og attraktiv
region for så vel bolig- som næringsutvikling i
Nedre Glomma.

Et nytt dobbeltspor fra Haug til Halden med
stopp i alle byer, som lagt til grunn for forslag
til planprogram, er i henhold til fylkesplanen
for Østfold mot 2050, som bygger på en
arealstrategi som forutsetter samordnet
areal- og transportplanlegging. Regionalt er
InterCity-satsningen forankret i regional
transportplan – Østfold mot 2050, som ble
vedtatt av Fylkestinget i Østfold i 2012.
Jernbane og Jernbaneverkets InterCitystrategi har en sentral plass i Regional
transportplan. Målet er at Østfold skal ha et
effektivt, tilgjengelig og driftssikkert
jernbanenett med høy kapasitet for gods- og
passasjertrafikk. Høyest prioritert på
jernbaneområdet er dobbeltspor Ski-Kornsjø
og stasjoner i samtlige Østfoldbyer som
felles kollektivknutepunkt.
Utarbeidelsen av forslag til planprogram for
InterCity Østfoldbanen, parsell FredrikstadSarpsborg har skjedd i nært samarbeid med
Østfold fylkeskommune.

Aksjon Rett Linje skriver videre at argumenter
som at dobbeltsporet må gå der folk bor ikke
stemmer overens med realitetene. I følge dem
bor 85 % av innbyggerne i kommunen utenfor
gangavstand fra de to planlagte stasjonene.

Analyser av tilgjengelighet utført av
Fredrikstad kommune viser at:

Det påpekes at knutepunktfunksjonen vil bli
dårligere med stasjoner på Grønli og ved
dagens stasjon i Sarpsborg enn med en felles
stasjon på Rolvsøy. Dette fordi nye stasjoner
vil generere ytterligere trafikk i områder som er
preget av sterk trafikk i dag. En felles stasjon
på Rolvsøy vil avlaste trafikken nærmere de to
bysentra, siden trafikken vil gå i motsatt retning
av rushtrafikken. Felles stasjon må også ses i
sammenheng med å benytte dagens trasé til
bybanetrafikk. Den planlagte bilbrua over

Fredrikstad stasjon (Grønli)
12 800 har inntil 20 minutter gangavstand
22 700 har inntil 10 minutter sykkelavstand
50 500 har inntil 20 minutter sykkelavstand
Sarpsborg stasjon
10 100 har inntil 20 minutter gangavstand
17 700 har inntil 10 minutter sykkelavstand
41 000 har inntil 20 minutter sykkelavstand
Rolvsøy stasjon (plassert på KVU-trasé ved
Dikeveien)
3 100 har inntil 20 minutter gangavstand
6 700 har inntil 10 minutter sykkelavstand
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Glomma vil bedre kollektivtilbudet til
innbyggerne på østsiden av elva, men bare
hvis det blir en tog- og busstasjon på Rolvsøy.
Med togstasjoner på Grønli og ved dagens
Sarpsborg stasjon, vil den nye bilbrua kunne
forsterke trafikkproblemene rundt de planlagte
stasjonene da det er all grunn til å tro at også
innbyggerne på østsiden av Glomma vil bruke
mer tog i framtida.

25 400 har inntil 20 minutter sykkelavstand

Foreliggende konsept vil dele byene i to, også
parallelt med elva. Dette vil skape en kunstig
deling av bydeler. Bydeler vil bli rasert. En
«rett linje» derimot, vil dele regionen på tvers,
ikke på langs. Konfliktsonen langs
dobbeltsporet vil bli kortere, anslagsvis bare 10
% av lengden på konfliktsonen for foreliggende
planer. Dette betyr langt færre ulemper for
innbyggerne.

Et nytt dobbeltspor fra Haug til Halden med
stopp i alle byer, som lagt til grunn for forslag
til planprogram, vil berøre tettbebyggelsen i
Nedre Glomma. Tettbebyggelsen i Nedre
Glomma er i eksisterende situasjon «delt» av
en jernbanelinje. Som del av prosjekteringsog planleggingsarbeidet for nytt dobbeltspor
vil det arbeides med tekniske løsninger som
vil redusere barrierevirkning og opprettholde
god tilgjengelighet.

Aksjon Rett Linje ber om en ny vurdering av
trasé med følgende hovedføringer:

Konsept ØB 4E fra KVU (høyhastighet med
felles stasjon for Fredrikstad og Rolvsøy,
inkludert lokalbane på eksisterende spor),
benevnt som alternativ 2B i Jernbaneverkets
mulighetsstudie fra 2011, ble vurdert i 2012.
Dette konseptet gir ikke et fullgodt tilbud til
de tunge markedene i Fredrikstad og
Sarpsborg og oppfyller heller ikke kravene til
effektivitet (kort overgangstid mellom
transportmidler i sentralt lokaliserte
trafikknutepunkt). Konseptet ble vurdert som
en langt dårligere løsning enn konseptene
ØB 4B (stopp i alle byer) og ØB 4F
(høyhastighet via Sarpsborg med gren til
Fredrikstad) og forkastet.
Som forberedende arbeid til oppstart av
kommunedelplan med konsekvensutredning
og teknisk hovedplan, ble det utarbeidet en
forstudie. Forstudien ble utarbeidet som en
teknisk/økonomisk kvalitetssikring av
korridor fra KVU og er i all hovedsak basert
på foreliggende, kjent grunnlagsinformasjon.
Etter Jernbaneverkets vurdering er det
gjennom arbeidet med forstudien ikke
fremkommet nye opplysninger som tilsier at
man bør revurdere konsept for utbygging av
InterCity Østfoldbanen fra Haug til Halden.







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 InterCity-stasjon, samtidig
som den vil avlaste lokalt vegnett
med miljøvennlig transport.
Eksisterende spor må også
benyttes til godstog til
Rolvsøyterminalen og til
Borregaards fabrikker i Sarpsborg.

Aksjon Rett Linje antar at dette konseptet blir
langt billigere.

Befolkningstall per 31. desember 2013,
avrundet til nærmeste hele hundre. Dvs. at
ca. 65 % av Fredrikstad kommunes
befolkning og ca. 76 % av Sarpsborg
kommunes befolkning bor innenfor 20
minutters sykkelavstand til framtidige
sentrumsstasjoner. I henhold til nasjonale
retningslinjer for arealplanlegging og
gjeldende kommuneplaner for Sarpsborg og
Fredrikstad skal befolkningsvekst i hovedsak
skje gjennom fortetting i sentrale byområder,
og det kan derfor forventes at disse tallene
vil stige ytterligere i årene som kommer.

Investeringskostnader ble i KVU anslått til
ca. 19,9 milliarder for konsept ØB 4B og ca.
23,7 milliarder for konsept ØB 4F (beløp i
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2011-kroner, nåverdi 2018). Kostnader for
andre, forkastede konsepter for full
utbygging ble ikke beregnet på samme nivå,
inkludert konsept ØB 4E (høy hastighet med
felles stasjon for Fredrikstad og Sarpsborg). I
Jernbaneverkets mulighetsstudie for
utbyggingskonsepter for InterCitystrekningen Østfoldbanen (2011) ble
forventede investeringskostnader for et
konsept med stopp i alle byene og et
konsept via Rolvsøy begge satt til ca. 16
milliarder (2010-kroner).
Mulighetsstudien i 2011 viser at stasjon på
Rolvsøy vil få 3,8 % færre reisende enn de to
stasjonene i byene. Trafikkgrunnlaget for en
stasjon på Rolvsøy vil endres drastisk hvis det
samtidig etableres en bybane. Med bruk av
eksisterende spor til lokaltrafikk vil ca. 50 000
innbyggere i Nedre Glomma få tilgang til
skinnegående trafikk innenfor gangavstand.
Bygging av rettlinje vil kunne gjøres betydelig
raskere.
C2

Ambjørnrød og Trosvik
lokalsamfunnsutvalg
Ambjørnrød og Trosvik lokalsamfunnsutvalg
skriver i sin uttalelse at de til sammen utgjør
om lag 10 % av Fredrikstads befolkning.
Lokalsamfunnene Ambjørnrød og Trosvik i
Fredrikstad kommune, og uttalelsen har
tilslutning fra Seutelvens grunneierlag.
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.

C3

Fellesutvalget for bondelagene i
Fredrikstad og Hvaler
Fellesutvalget for bondelagene i Fredrikstad og
Hvaler skriver i sin uttalelse at de ikke ønsker
å peke på en spesiell trasé for dobbeltspor. De
retter videre fokus på at jordvernet generelt må

Se tidligere kommentar.

Uttalelsen tas til orientering. Som
forberedende arbeid til oppstart av
kommunedelplan med konsekvensutredning
og teknisk hovedplan, ble det utarbeidet en
forstudie. Forstudien ble utarbeidet som en
teknisk/økonomisk kvalitetssikring av
korridor fra KVU og er i all hovedsak basert
på foreliggende, kjent grunnlagsinformasjon.
Forstudiens alternativ 4a ble forkastet
grunnet vesentlig høyere kostnad enn andre
alternativ og inngår ikke
utredningskorridoren lagt til grunn i forslag til
planprogram.

Parsell Haug-Seut vil planlegges, bygges og
driftes uavhengig av parsell FredrikstadSarpsborg. Nytte av parsell Haug-Seut vil
derfor kunne tas ut, også dersom
finansiering av parsell Fredrikstad-Sarpsborg
blir utsatt. Dette er en grunnleggende
forutsetning i det videre planleggingsarbeidet
for parsell Haug-Seut.

Uttalelsen tas til orientering.
I det videre planleggingsarbeidet vil det
utarbeides en samfunnsøkonomisk analyse
som grovt sett består av en nytte-
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skjerpes. De ber om i sin uttalelse at det blir et
økt fokus på besparelse av matjord i
utbyggingen av dobbeltspor samt en størst
mulig utbygging i tunneler.

C4

Fortidsminneforeningen Sarpsborg
Fortidsminneforeningen skriver i sin
høringsuttalelse om betydningen av
Sarpsfossen, med bygrunnen, Olavsvollen og
Tarris. Jernbanelinjene må legges et annet
sted og at andre alternativ må utredes, da
ulempene for kulturminnene-/miljøene blir for
store innenfor foreslått planområde.
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/kostanalyse, vurderinger av landskapsbilde,
kulturmiljø, naturmangfold, naturressurser,
nærmiljø og friluftsliv samt oppnåelse av
prosjektets mål. Basert på en helhetlig
vurdering av disse forholdene vil det gis en
anbefaling for valg av korridor for tiltakene.
Utredning av konsekvenser for
naturressurser vil inkludere vurdering av
avbøtende tiltak i permanent fase og
anleggsfase. Dette er nærmere beskrevet i
forslag til planprogram.

Uttalelsen tas til orientering.
Ulike konsepter for framtidig jernbane i
Østfold er vurdert i Jernbaneverkets
"Konseptvalgutredning for IC-strekningen
Oslo-Halden" (2012). Konsept ØB 4B (med
stopp i alle byene) ble anbefalt lagt til grunn
for videre planleggingsarbeid, og de
resterende konseptene ble forkastet.
Konsept ØB 4B er besluttet av Stortinget. Se
kapittel 4 for nærmere redegjørelse.
I det videre planleggingsarbeidet vil det
utarbeides en samfunnsøkonomisk analyse
som grovt sett består av en nytte/kostanalyse, vurderinger av landskapsbilde,
kulturmiljø, naturmangfold, naturressurser,
nærmiljø og friluftsliv samt oppnåelse av
prosjektets mål. Basert på en helhetlig
vurdering av disse forholdene vil det gis en
anbefaling for valg av korridor for tiltakene.
Utredning av konsekvenser for kulturmiljø vil
inkludere vurdering av avbøtende tiltak i
permanent fase og anleggsfase. Dette er
nærmere beskrevet i forslag til planprogram.

C5

Fredrikstad næringsforening
Fredrikstad næringsforening skriver i sin
uttalelse at en jernbaneinfrastruktur som det
arbeides etter vil styrke arbeidsintegrasjonen,
som er en av de tre viktigste driverne for vekst
ifølge Telemarksforskning. Videre vil planene
gi mulighet for å øke markedsandelene for
gods på bane betydelig.
Fredrikstad næringsforening ønsker ikke å
kommentere ulike skisserte traséer, men gir
sin tilslutning til at stasjonene må innom
byene. Fredrikstad næringsforening er opptatt
av framdriften, både i forhold til de som vil bli
berørt, og fordi det til nå har tatt lang tid
allerede.
Byene må styrkes slik nasjonale føringer gir
uttrykk for. I Fredrikstad vil mye av
boligbyggingen de neste 20 årene skje i

Uttalelsen tas til orientering.

Forslagsstiller har svært høyt fokus på
framdrift i det videre planleggingsarbeidet,
slik at det er mulig å få målsetninger i
Nasjonal transportplan 2014-2023 om
ferdigstillelse av dobbeltspor fram til
Sarpsborg i 2026.
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byområdet, noe som styrker behovet for at
jernbanen og stasjonen skal inn i byene.
C6

Greåker idrettsforening
Greåker idrettsforening skriver i sin uttalelse at
man trenger den plassen man har til rådighet i
dag ved Moa Idrettspark. Det er ikke
muligheter til utvidelse av eiendommen. Det er
i framtiden ønskelig å bygge nytt bygg med
garderober og innendørshall og gode
parkeringsmuligheter. Det planlegges massiv
utbygging i området, og at idrettsforeningen er
midt i nedslagsfeltet for mange barn og unge.
Det finnes ikke alternative tomter. Med
bakgrunn i dette ønsker idrettsforeningen å
anbefale «rett linje»-forslaget.

Dersom dette ikke er mulig, er det ønskelig at
traseen går syd for nåværende jernbanebru.

Uttalelsen tas til orientering.
Ulike konsepter for framtidig jernbane i
Østfold er vurdert i Jernbaneverkets
"Konseptvalgutredning for IC-strekningen
Oslo-Halden" (2012). Konsept ØB 4B (med
stopp i alle byene) ble anbefalt lagt til grunn
for videre planleggingsarbeid, og de
resterende konseptene ble forkastet.
Konsept ØB 4B er besluttet av Stortinget.
Konsept ØB 4E fra KVU (høyhastighet med
felles stasjon for Fredrikstad og Rolvsøy),
benevnt som alternativ 2B i Jernbaneverkets
mulighetsstudie fra 2011, ble vurdert i 2012.
Dette konseptet gir ikke et fullgodt tilbud til
de tunge markedene i Fredrikstad og
Sarpsborg og oppfyller heller ikke kravene til
effektivitet (kort overgangstid mellom
transportmidler i sentralt lokaliserte
trafikknutepunkt). Konseptet ble vurdert som
en langt dårligere løsning enn konseptene
ØB 4B (stopp i alle byer) og ØB 4F
(høyhastighet via Sarpsborg med gren til
Fredrikstad) og forkastet.
Som forberedende arbeid til oppstart av
kommunedelplan med konsekvensutredning
og teknisk hovedplan, ble det utarbeidet en
forstudie. Forstudien ble utarbeidet som en
teknisk/økonomisk kvalitetssikring av
korridor fra KVU og er i all hovedsak basert
på foreliggende, kjent grunnlagsinformasjon.
Etter Jernbaneverkets vurdering er det
gjennom arbeidet med forstudien ikke
fremkommet nye opplysninger som tilsier at
man bør revurdere konsept for utbygging av
InterCity Østfoldbanen fra Haug til Halden.
Se kapittel 4 for nærmere redegjørelse.
I det videre planleggingsarbeidet vil det
utarbeides en samfunnsøkonomisk analyse
som grovt sett består av en nytte/kostanalyse, vurderinger av landskapsbilde,
kulturmiljø, naturmangfold, naturressurser,
nærmiljø og friluftsliv samt oppnåelse av
prosjektets mål. Basert på en helhetlig
vurdering av disse forholdene vil det gis en
anbefaling for valg av korridor for tiltakene.
Utredning av konsekvenser for nærmiljø og
friluftsliv (inkludert idrettsanlegg) vil inkludere
vurdering av avbøtende tiltak i permanent
fase og anleggsfase. Dette er nærmere
beskrevet i forslag til planprogram. Arbeid
med kommunedelplan vil gi avklaring på
hvor korridoren for ny bane vil gå, men vil
ikke gi avklaring for detaljer. Detaljene ved
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ny bane vil først bli kjent gjennom arbeidet
med reguleringsplan (som er planlagt startet
opp i 2019 og avsluttet i 2021/2022).
Parallelt med utarbeidelse av tekniske planer
for jernbane, som grunnlag for
kommunedelplan, vil det igangsettes
vurderinger av mulig erstatningsareal
og/eller andre løsninger i samarbeid med
Sarpsborg kommune og Greåker
Idrettsforening.
Jernbaneverket og Statens vegvesen tar i
forbindelse med arbeid med reguleringsplan
direkte kontakt med alle som må avstå grunn
og rettigheter, og informerer om hva som
skal skje og hvilke regler som gjelder.
Forhandlinger om frivillige avtaler starter ofte
før reguleringsplanen er vedtatt (normalt ett
til to år før anleggsstart). Se også
informasjon om grunnerverv i kapittel 5.
C7

C8

Hauge lokalsamfunnsutvalg
Hauge lokalsamfunnsutvalg skriver i sin
uttalelse at en utvidelse på vestsiden av
eksisterende spor i stor grad vil være den
løsningen som gir minst ulemper for beboerne
på Evje/Hauge/Omberg. I tillegg vil jordvernet
også være best tjent med denne løsningen.

KrF, V, PDK og MDG i Sarpsborg
Krf, V, PDK og MDG skriver i sin uttalelse at
man med bakgrunn i prosjektets
samfunnsøkonomisk nytte, inkludert
konsekvenser for bomiljø og kulturminner,
ønsker 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 vegnett med

Uttalelsen tas til orientering. I det videre
planleggingsarbeidet vil det utarbeides en
samfunnsøkonomisk analyse som grovt sett
består av en nytte-/kostanalyse, vurderinger
av landskapsbilde, kulturmiljø,
naturmangfold, naturressurser, nærmiljø og
friluftsliv samt oppnåelse av prosjektets mål.
Basert på en helhetlig vurdering av disse
forholdene vil det gis en anbefaling for valg
av korridor for tiltakene. Utredning av
konsekvenser for naturressurser vil inkludere
vurdering av avbøtende tiltak i permanent
fase og anleggsfase. Dette er nærmere
beskrevet i forslag til planprogram.

Uttalelsen tas til orientering. Ulike konsepter
for framtidig jernbane i Østfold er vurdert i
Jernbaneverkets "Konseptvalgutredning for
IC-strekningen Oslo-Halden" (2012).
Konsept ØB 4B (med stopp i alle byene) ble
anbefalt lagt til grunn for videre
planleggingsarbeid, og de resterende
konseptene ble forkastet. Konsept ØB 4B er
besluttet av Stortinget. Konsept ØB 4E fra
KVU (høyhastighet med felles stasjon for
Fredrikstad og Rolvsøy inkludert lokalbane
på eksisterende spor), benevnt som
alternativ 2B i Jernbaneverkets
mulighetsstudie fra 2011, ble vurdert i 2012.
Dette konseptet gir ikke et fullgodt tilbud til
de tunge markedene i Fredrikstad og
Sarpsborg og oppfyller heller ikke kravene til
effektivitet (kort overgangstid mellom
transportmidler i sentralt lokaliserte
trafikknutepunkt). Konseptet ble vurdert som
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Med bruk av eksisterende spor til lokaltrafikk
og stopp på de «gamle» stasjonene, vil ca.
50.000 innbyggere i Nedre Glomma få tilgang
til skinnegåendetrafikk innenfor gangavstand.
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en langt dårligere løsning enn konseptene
ØB 4B (stopp i alle byer) og ØB 4F
(høyhastighet via Sarpsborg med gren til
Fredrikstad) og forkastet.
Som forberedende arbeid til oppstart av
kommunedelplan med konsekvensutredning
og teknisk hovedplan, ble det utarbeidet en
forstudie. Forstudien ble utarbeidet som en
teknisk/økonomisk kvalitetssikring av
korridor fra KVU og er i all hovedsak basert
på foreliggende, kjent grunnlagsinformasjon.
Etter Jernbaneverkets vurdering er det
gjennom arbeidet med forstudien ikke
fremkommet nye opplysninger som tilsier at
man bør revurdere konsept for utbygging av
InterCity Østfoldbanen fra Haug til Halden.
Se kapittel 4 for nærmere redegjørelse.
Analyser av tilgjengelighet utført av
Fredrikstad kommune viser at:
Fredrikstad stasjon (Grønli)
12 800 har inntil 20 minutter gangavstand
22 700 har inntil 10 minutter sykkelavstand
50 500 har inntil 20 minutter sykkelavstand
Sarpsborg stasjon
10 100 har inntil 20 minutter gangavstand
17 700 har inntil 10 minutter sykkelavstand
41 000 har inntil 20 minutter sykkelavstand
Rolvsøy stasjon (plassert på KVU-trasé ved
Dikeveien)
3 100 har inntil 20 minutter gangavstand
6 700 har inntil 10 minutter sykkelavstand
25 400 har inntil 20 minutter sykkelavstand
Befolkningstall per 31. desember 2013,
avrundet til nærmeste hele hundre. Dvs. at
ca. 65 % av Fredrikstad kommunes
befolkning og ca. 76 % av Sarpsborg
kommunes befolkning bor innenfor 20
minutters sykkelavstand til framtidige
sentrumsstasjoner. I henhold til nasjonale
retningslinjer for arealplanlegging og
gjeldende kommuneplaner for Sarpsborg og
Fredrikstad skal befolkningsvekst i hovedsak
skje gjennom fortetting i sentrale byområder,
og det kan derfor forventes at disse tallene
vil stige ytterligere i årene som kommer.

C9

Lande Vel
Lande Vel skriver i sin uttalelse at de ikke kan
stille seg bak noen av alternativene for
dobbeltspor gjennom Sarpsborg presentert i
forstudierapport Haug-Halden, da alle
alternativene raserer betydelige områder av
Lande og Brevik.

Uttalelsen tas til orientering. Ulike konsepter
for framtidig jernbane i Østfold er vurdert i
Jernbaneverkets "Konseptvalgutredning for
IC-strekningen Oslo-Halden" (2012).
Konsept ØB 4B (med stopp i alle byene) ble
anbefalt lagt til grunn for videre
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planleggingsarbeid, og de resterende
konseptene ble forkastet. Konsept ØB 4B er
besluttet av Stortinget. Se kapittel 4 for
nærmere redegjørelse.
En riving av Lande skole vil være svært
uheldig for nærmiljøet og for fremtidig
bosetting på Lande og Brevik. Interessen for
nyetableringer av næringsvirksomhet på
Lande, Brevik og Tunejordet vil kunne
reduseres. Landskapsbildet i de delene av
byen vil forringes. En akseptabel løsning må
være å beholde dagens enkeltspor gjennom
Sarpsborg med krysningsspor utenfor
tettbebyggelsen.

Konsept ØB 3A (utbedring av jernbanenett)
ble vurdert i 2012. Hensikten var å avklare
om det kunne være tilstrekkelig med
moderate infrastrukturtiltak uten å måtte
gjøre store investeringer. Konseptet
inneholdt dobbeltsporparseller mellom Haug
og Onsøy samt mellom Rolvsøy og
Sandesund. Konseptet ble vurdert til å gi
færre arealinngrep og negative
konsekvenser for miljø, men ble vurdert som
en dårligere løsning enn konseptene ØB 4B
(stopp i alle byer) og ØB 4F (høyhastighet
via Sarpsborg med gren til Fredrikstad) fordi
det ikke tilfredsstilte krav til kort reisetid og
regionforstørrelse/byutvikling.
Framtidig jernbanekorridor skal forholde seg
til en rekke jernbanetekniske krav og også
vurderes mot mange andre forhold. I det
videre planleggingsarbeidet vil det jobbes
videre med å optimalisere tekniske
løsninger. Konsekvenser for nærmiljø og
friluftsliv, herunder Lande skole, skal belyses
og vil kunne være blant forholdene som
påvirker optimaliseringsarbeidet.

C10

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.

Se første avsnitt i kommentar.

Det fremkommer ikke informasjon om utførte
grunnundersøkelser for området på Lande og
Brevik, og dette er relevant informasjon som
mangler i forstudierapporten.

Som forberedende arbeid til oppstart av
kommunedelplan med konsekvensutredning
og teknisk hovedplan, ble det utarbeidet en
forstudie. Forstudien ble utarbeidet som en
teknisk/økonomisk kvalitetssikring av
korridor fra KVU og er i all hovedsak basert
på foreliggende, kjent grunnlagsinformasjon.
I det videre planleggingsarbeidet vil det
gjennomføres et omfattende kartleggings- og
utredningsarbeid for å supplere foreliggende,
kjent grunnlagsinformasjon. Dette inkluderer
også grunnforhold.

Lisleby lokalsamfunnsutvalg
Lisleby lokalsamfunnsutvalg skriver i sin
uttalelse at man på det sterkeste går 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.

Uttalelsen tas til orientering. I det videre
planleggingsarbeidet vil det utarbeides en
samfunnsøkonomisk analyse som grovt sett
består av en nytte-/kostanalyse, vurderinger
av landskapsbilde, kulturmiljø,
naturmangfold, naturressurser, nærmiljø og
friluftsliv samt oppnåelse av prosjektets mål.
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Basert på en helhetlig vurdering av disse
forholdene vil det gis en anbefaling for valg
av korridor for tiltakene. Utredning av
konsekvenser for nærmiljø vil inkludere
vurdering av avbøtende tiltak i permanent
fase og anleggsfase. Dette er nærmere
beskrevet i forslag til planprogram.
Lokalsamfunnet ser det videre som svært
viktig at lokalsamfunnsutvalgene langs de
aktuelle korridorene blir holdt løpende orientert
om fremdriften.

C11

NAF avd. Fredrikstad og omegn
NAF avd. Fredrikstad og omegn skriver i sin
uttalelse at de er kritiske til plassering av ny
stasjon i Fredrikstad.

NAF er bekymret for om det vil bli tilstrekkelig
med parkeringsplasser på den nye stasjonen,
da mange bruker bilen og kun et fåtall av
kommunens innbyggere har gang- eller
sykkelavstand til stasjonen.

Forslagsstiller vil opprette dialog med
berørte lokalsamfunn for blant annet å
innhente informasjon om verdier innenfor
planområdet. Forslagsstiller vil i tillegg gi
informasjon om planleggingsarbeidet ved
ulike prosjektfaser. Neste anledning til å gi
en formell tilbakemelding på konkrete
vurderinger og forslag til løsninger vil være
offentlig ettersyn av forslag til
kommunedelplan med konsekvensutredning,
som er planlagt i slutten av 2017.

Uttalelsen tas til orientering. Ulike konsepter
for framtidig jernbane i Østfold er vurdert i
Jernbaneverkets "Konseptvalgutredning for
IC-strekningen Oslo-Halden" (2012).
Konsept ØB 4B (med stopp i alle byene) ble
anbefalt lagt til grunn for videre
planleggingsarbeid, og de resterende
konseptene ble forkastet. Konsept ØB 4B er
besluttet av Stortinget. Se kapittel 4 for
nærmere redegjørelse.
Jernbaneverket har utarbeidet en strategi for
parkering ved jernbanestasjonen i Moss,
Rygge, Råde, Fredrikstad, Sarpsborg og
Halden. I Fredrikstad anbefales det en
løsning med en overgang fra flateparkering
ved dagens stasjon til en mer bymessig
løsning ved ny stasjon. Hva dette innebærer
rent konkret, utover at det ikke vil bli etablert
noen nye, store flateparkeringer, vil bli
utredet og detaljert i det videre
planleggingsarbeidet.
Analyser av tilgjengelighet utført av
Fredrikstad kommune viser at:
Fredrikstad stasjon (Grønli)
12 800 har inntil 20 minutter gangavstand
22 700 har inntil 10 minutter sykkelavstand
50 500 har inntil 20 minutter sykkelavstand
Sarpsborg stasjon
10 100 har inntil 20 minutter gangavstand
17 700 har inntil 10 minutter sykkelavstand
41 000 har inntil 20 minutter sykkelavstand
Rolvsøy stasjon (plassert på KVU-trasé ved
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Dikeveien)
3 100 har inntil 20 minutter gangavstand
6 700 har inntil 10 minutter sykkelavstand
25 400 har inntil 20 minutter sykkelavstand
Befolkningstall per 31. desember 2013,
avrundet til nærmeste hele hundre. Dvs. at
ca. 65 % av Fredrikstad kommunes
befolkning og ca. 76 % av Sarpsborg
kommunes befolkning bor innenfor 20
minutters sykkelavstand til framtidige
sentrumsstasjoner. I henhold til nasjonale
retningslinjer for arealplanlegging og
gjeldende kommuneplaner for Sarpsborg og
Fredrikstad skal befolkningsvekst i hovedsak
skje gjennom fortetting i sentrale byområder,
og det kan derfor forventes at disse tallene
vil stige ytterligere i årene som kommer.
NAF er også bekymret for en videreføring av
rv. 110 fra Simo til St. Croix. Det ville være
bedre å etablere en ytre ringvei sammen med
ny Glommakryssing, for å unngå enda flere
biler inn til sentrum. Møtet mellom rv. 110 og
fv. 109 er allerede er et kritisk punkt med tidvis
store kødannelser, og NAF er kritisk til at en
jernbanestasjon og busstasjon skal plasseres
midt oppi dette.

C12

Rødt Sarpsborg
Rødt Sarpsborg skriver i sin uttalelse at «rett
linje»-alternativet har blitt forkasta altfor tidlig,
og at de resterende alternativene har kun dreid
som om forskjellige traseer gjennom
bysentrene.
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 kulturminner og trygge,
gode bomiljøer vil bli berørt. Området ved
Borgarsyssel, Tarris og Sarpsfossen kan ikke
raseres.

I Bypakke Nedre Glomma er utvidelse av rv.
110 til fire felt et prioritert tiltak. En ytre
ringvei ("Markalinja") utenfor Fredrikstad
sentrum er tidligere vurdert i forbindelse med
Fredrikstadpakka og i forbindelse med
konseptvalgutredning for Bypakke Nedre
Glomma (2010). Det er lokalpolitisk besluttet
at dette tiltaket ikke skal inngå i
prosjektporteføljen for Bypakke Nedre
Glomma. I det videre planleggingsarbeidet
skal det utredes et vegsystem som omfatter
rv. 110 og fv. 109 ved Grønli og koblingen
mellom disse. Det vil utføres
trafikkberegninger som
prosjekteringsgrunnlag for kryssutforming og
veganlegg, og som grunnlag for vurdering av
konsekvenser for trafikk.

Uttalelsen tas til orientering. Ulike konsepter
for framtidig jernbane i Østfold er vurdert i
Jernbaneverkets "Konseptvalgutredning for
IC-strekningen Oslo-Halden" (2012).
Konsept ØB 4B (med stopp i alle byene) ble
anbefalt lagt til grunn for videre
planleggingsarbeid, og de resterende
konseptene ble forkastet. Konsept ØB 4B er
besluttet av Stortinget. Se kapittel 4 for
nærmere redegjørelse. Konsept ØB 4E fra
KVU (høyhastighet med felles stasjon for
Fredrikstad og Rolvsøy inkludert lokalbane
på eksisterende spor), benevnt som
alternativ 2B i Jernbaneverkets
mulighetsstudie fra 2011, ble vurdert i 2012.
Dette konseptet gir ikke et fullgodt tilbud til
de tunge markedene i Fredrikstad og
Sarpsborg og oppfyller heller ikke kravene til
effektivitet (kort overgangstid mellom
transportmidler i sentralt lokaliserte
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trafikknutepunkt). Konseptet ble vurdert som
en langt dårligere løsning enn konseptene
ØB 4B (stopp i alle byer) og ØB 4F
(høyhastighet via Sarpsborg med gren til
Fredrikstad) og forkastet.
Som forberedende arbeid til oppstart av
kommunedelplan med konsekvensutredning
og teknisk hovedplan, ble det utarbeidet en
forstudie. Forstudien ble utarbeidet som en
teknisk/økonomisk kvalitetssikring av
korridor fra KVU og er i all hovedsak basert
på foreliggende, kjent grunnlagsinformasjon.
Etter Jernbaneverkets vurdering er det
gjennom arbeidet med forstudien ikke
fremkommet nye opplysninger som tilsier at
man bør revurdere konsept for utbygging av
InterCity Østfoldbanen fra Haug til Halden.
Se kapittel 4 for nærmere redegjørelse.
En jernbane bør være framtidsrettet. Hvis man
ser mot Spania, har høyhastighetsjernbane
erstattet mye av flytrafikken. Vi trenger en «rett
linje» gjennom Østfold for å komme raskt ut i
Europa.

C13

Sarpsborg Høyre, FrP og Pensjonistpartiet
Sarpsborg Høyre, FrP og Pensjonistpartiet
skriver i sin uttalelse at de er sterkt imot at den
nye traseen skal anlegges i det samme sporet
som ble anlagt i 1879. Mange private huseiere
og næringsdrivende, samt en av kommunens
største skole, vil bli berørt. Kostnadene er ikke
godt nok utredet.
Sarpsborg har en rik kulturhistorie, og det er
dessverre ikke så mye igjen av

Høyhastighetstog gjennom Østfold er rettet
mot lange reiser med få stopp. Høyhastighet
vil derfor ikke dekke det samme
transportmarkedet som InterCity-tilbudet og
svarer ikke på de trafikale behovene som er
kartlagt i transportkorridoren.
Markedsanalysene viser at utbygging på
strekningen Oslo-Halden bør følge en
korridor langs dagens trasé, og at byene må
betjenes med et InterCity-tilbud som krever
dobbeltspor og sentralt lokaliserte stasjoner.
Høyhastighetstog gjennom Østfold må derfor
begrunnes ut fra et markedsgrunnlag og
behov som ikke er sammenfallende med
InterCity-tilbudet. InterCity-traseer med
dobbeltspor kan på deler av strekningen
være et senere ledd i høyhastighetssatsning.
Jernbaneverket satte etter mandat fra
Samferdselsdepartementet i gang et eget
utredningsarbeid for å framskaffe et relevant
beslutningsgrunnlag for et mulig
høyhastighetsnett i Norge, hvor strekningen
Oslo-Gøteborg var en av strekningene.
Denne høyhastighetsutredningen ble
ferdigstilt i 2012 og var ikke i strid med
forutsetningene for og resultatene av KVU
for IC Østfoldbanen.

Uttalelsen tas til orientering.
Ulike konsepter for framtidig jernbane i
Østfold er vurdert i Jernbaneverkets
"Konseptvalgutredning for IC-strekningen
Oslo-Halden" (2012). Konsept ØB 4B (med
stopp i alle byene) ble anbefalt lagt til grunn
for videre planleggingsarbeid, og de
resterende konseptene ble forkastet.
Konsept ØB 4B er besluttet av Stortinget.
Konsept ØB 4F (høyhastighet til Sarpsborg
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middelalderbyen Sarpsborg. Jernbaneverket
har også selv påpekt store utfordringer
vedrørende grunnforhold i eksisterende trasé.
De fremmer følgende forslag:
1. Ny trase utredes langs E6 fra Råde til
Sarpsborg og videre til Halden. Dette
for å skåne hus som må rives og
mennesker som må flytte. Det vil også
gi en effektiv strekning i reisetid, og det
vil øke antall reisende fordi det blir et
mer attraktivt tilbud.
2. Det utredes ny jernbanebro vest eller
øst for dagens Sandesund 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.
C14

Sarpsborg næringsforening
Sarpsborg næringsforening skriver i sin
uttalelse at man ikke har noen innvendinger til
planområdet slik det er beskrevet, men
påpeker viktigheten av at arbeidet med å
konkretisere forslag til traseer prioriteres.
Sarpsborg næringsforening vil i det videre
være opptatt av næringslivets behov for
effektiv godstransport på bane, effektive og
attraktive arbeidsreiser med tog inn og ut av
Sarpsborg, en sentralt beliggende stasjon i
forhold til lokal kollektivtransport og
tilgjengelighet til sentrum, at stasjonsområdet
bidrar til god sentrumsutvikling, trasévalgene
må så langt råd er bidra til god byutvikling, og
det må legges stor vekt på estetikk, miljø og
godt nabolag. Vedtak og gjennomføring av
planene må gi høyest mulig prioritet.

C15

Seutelvens grunneierlag
Seutelvens grunneierlag skriver i sin uttalelse
at man stiller seg bak høringsuttalelsene fra
«Aksjon Rett Linje».
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med gren til Fredrikstad) ble i KVU utredet
på samme nivå som anbefalt konsept.
Konsept ØB 4B gir flest reiser til/fra Oslo og
internt i Østfold og størst andel overført
trafikk fra vei. Når det gjelder krav utledet av
behov og mål, oppfyller konsept ØB 4B disse
bedre enn de øvrige konseptene.
Overordnede vurderinger av konsekvenser
for ikke-prissatte konsekvenser i
konseptanalysen i KVU viser at
landskapsbilde, kulturmiljø, naturmangfold,
nærmiljø/friluftsliv og naturressurser påvirkes
mer negativt av konsept ØB 4F enn konsept
ØB 4B. Konseptet gir også størst nytte for
trafikantene, og kommer best ut når det
gjelder netto nytte og investeringer.
Som forberedende arbeid til oppstart av
kommunedelplan med konsekvensutredning
og teknisk hovedplan, ble det utarbeidet en
forstudie. Forstudien ble utarbeidet som en
teknisk/økonomisk kvalitetssikring av
korridor fra KVU og er i all hovedsak basert
på foreliggende, kjent grunnlagsinformasjon.
Etter Jernbaneverkets vurdering er det
gjennom arbeidet med forstudien ikke
fremkommet nye opplysninger som tilsier at
man bør revurdere konsept for utbygging av
InterCity Østfoldbanen fra Haug til Halden.
Se kapittel 4 for nærmere redegjørelse.

Uttalelsen tas til orientering. Forslagsstiller
har svært høyt fokus på framdrift i det videre
planleggingsarbeidet.

I det videre planleggingsarbeidet vil
forslagsstiller legge vekt på blant annet
effektiv godstransport, effektive
arbeidsreiser, tilgjengelighet til
stasjonsområdet i Sarpsborg, byutvikling,
estetikk og nærmiljø.

Uttalelsen tas til orientering. Ulike konsepter
for framtidig jernbane i Østfold er vurdert i
Jernbaneverkets "Konseptvalgutredning for
IC-strekningen Oslo-Halden" (2012).
Konsept ØB 4B (med stopp i alle byene) ble
anbefalt lagt til grunn for videre
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planleggingsarbeid, og de resterende
konseptene ble forkastet. Konsept ØB 4B er
besluttet av Stortinget. Se kommentar til
høringsuttalelse fra Aksjon Rett Linje (C1) og
kapittel 4 for nærmere redegjørelse.

C16

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.

Rapporten «Oslo-Gøteborg – Utvikling av
jernbanen i korridoren»1 (2016) poengterer
at et dedisert fjerntog Oslo-Gøteborg antas å
være mer attraktivt og konkurransekraftig
mot buss og dagens togtilbud (forlengelse av
InterCity-tog til Halden). Kapasiteten på Oslo
S og Østfoldbanen er i dag for begrenset til å
muliggjøre dette. Et slikt opplegg kan være
mulig i lavtrafikk når Vestre linje bygges ut.
Med sammenhengende dobbeltspor OsloGøteborg kan reisetid for et dedisert fjerntog
med tre stopp komme ned i tre timer
(muligens to timer, 45 minutter). Reisetid
under tre timer er kun mulig med ytterligere
tiltak, som ny bane mellom Ski og Sarpsborg
eller kapasitetsøkende tiltak nord for
Gøteborg, for å minske konflikt mellom
fjerntog og regiontog på en lengre strekning.

Dersom det blir en løsning med dobbeltspor
mellom Haug-Seut-Sarpsborg, må det
foreligge konkrete nasjonale bevilgninger for
strekningen Seut-Sarpsborg før igangsettelse
av bygging Haug-Seut.

Parsell Haug-Seut vil planlegges, bygges og
driftes uavhengig av parsell FredrikstadSarpsborg. Nytte av parsell Haug-Seut vil
derfor kunne tas ut, også dersom
finansiering av parsell Fredrikstad-Sarpsborg
blir utsatt. Dette er en grunnleggende
forutsetning i det videre
planleggingsarbeidet.

Det er nedlagt betydelige ressurser i
eksisterende infrastruktur knyttet til opprinnelig
jernbanetrasé. Hvorledes denne skal
finansieres og vedlikeholdes må fremkomme
konkret ved eventuelt helt ny dobbeltsportrasé.

I det videre planleggingsarbeidet vil det
utarbeides en nytte-/kostanalyse som vil
omfatte både videreføring av eksisterende
situasjon og utbygging av nytt dobbeltspor.

Trosvik idrettsforening
Trosvik idrettsforening skriver i sin uttalelse at
foreslått planområde dekker Merkurbanene i
Fredrikstad. I 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 og bane bygges under
bakkenivå.
Merkurbanen har stor verdi som arena for
idrettsaktivitet og som sosial møteplass for
barn og unge. Verdien er stor bruksmessig,
arealmessig og plasseringen er verdifull som

Uttalelsen tas til orientering.

Informasjonen tas til orientering.
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eneste større idrettsflate i/nær sentrum vest.
Det er stor befolkningsvekst i området, og det
er avgjørende viktig å sikre dagens baner, og
dessuten få plass til minimum to nye
kunstgressbaner i lokalområdet i løpet av 1-5
år.
Planprogrammet bør uformes slik at det skal
utredes konkrete konsekvenser og konkrete
løsninger for å sikre og utvikle nødvendig
kapasitet at fotball kunstgressbaner i
Fredrikstad sentrum vest – både i
anleggsfasen og i permanent situasjon.

I det videre planleggingsarbeidet vil det
utarbeides en samfunnsøkonomisk analyse
som grovt sett består av en nytte/kostanalyse, vurderinger av landskapsbilde,
kulturmiljø, naturmangfold, naturressurser,
nærmiljø og friluftsliv samt oppnåelse av
prosjektets mål. Basert på en helhetlig
vurdering av disse forholdene vil det gis en
anbefaling for valg av korridor for tiltakene.
Utredning av konsekvenser for nærmiljø og
friluftsliv (inkludert idrettsanlegg) vil inkludere
vurdering av avbøtende tiltak i permanent
fase og anleggsfase. Dette er nærmere
beskrevet i forslag til planprogram.
Arbeid med kommunedelplan vil gi avklaring
på hvor korridoren for ny bane vil gå, men vil
ikke gi avklaring på detaljer. Detaljene ved
ny bane vil først bli kjent gjennom arbeidet
med reguleringsplan (som er planlagt startet
opp i 2019 og avsluttet i 2021/2022).
Parallelt med utarbeidelse av tekniske planer
for jernbane, som grunnlag for
kommunedelplan, vil det igangsettes
vurderinger av mulig erstatningsareal
og/eller andre løsninger i samarbeid med
Fredrikstad kommune og Trosvik
Idrettsforening.

C17

Ørmen og Onsøyfjæringens vel
Ørmen og Onsøyfjæringens skriver i sin
uttalelse at foreningen representerer 130
medlemmer og omfatter husstander i området
fra Råde stasjon til Strand i Fredrikstad.
Medlemmene blir i stor grad berørt av de
skisserte planene. Foreningen er av den
prinsipielle oppfatningen at jernbanen bør
følge den rette linjen langs E6 mellom Rygge
flyplass og Kalnes og videre til Halden.
Foreningen er av den oppfatning at med «rett
linje» vil det ikke være behov for nytt
dobbeltspor til Fredrikstad. Da kan Intercityforbindelsen gå langs eksisterende spor, med
mindre utbedringer, inkludert etablering av
ekstra krysningspunkter.

Uttalelsen tas til orientering. Ulike konsepter
for framtidig jernbane i Østfold er vurdert i
Jernbaneverkets "Konseptvalgutredning for
IC-strekningen Oslo-Halden" (2012).
Konsept ØB 4B (med stopp i alle byene) ble
anbefalt lagt til grunn for videre
planleggingsarbeid, og de resterende
konseptene ble forkastet. Konsept ØB 4B er
besluttet av Stortinget. Konsept ØB 4F
(høyhastighet til Sarpsborg med gren til
Fredrikstad) ble i KVU utredet på samme
nivå som anbefalt konsept. Konsept ØB 4B
gir flest reiser til/fra Oslo og internt i Østfold
og størst andel overført trafikk fra vei. Når de
gjelder krav utledet av behov og mål,
oppfyller konsept ØB 4B disse bedre enn de
øvrige konseptene. Overordnede vurderinger
av konsekvenser for ikke-prissatte
konsekvenser i konseptanalysen i KVU viser
at landskapsbilde, kulturmiljø,
naturmangfold, nærmiljø/friluftsliv og
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naturressurser påvirkes mer negativt av
konsept ØB 4F enn konsept ØB 4B.
Konseptet gir også størst nytte for
trafikantene, og kommer best ut når det
gjelder netto nytte og investeringer.
Som forberedende arbeid til oppstart av
kommunedelplan med konsekvensutredning
og teknisk hovedplan, ble det utarbeidet en
forstudie. Forstudien ble utarbeidet som en
teknisk/økonomisk kvalitetssikring av
korridor fra KVU og er i all hovedsak basert
på foreliggende, kjent grunnlagsinformasjon.
Etter Jernbaneverkets vurdering er det
gjennom arbeidet med forstudien ikke
fremkommet nye opplysninger som tilsier at
man bør revurdere konsept for utbygging av
InterCity Østfoldbanen fra Haug til Halden.
Se kapittel 4 for nærmere redegjørelse.
Det er tidligere registrert at Jernbaneverket
mener en «rett linje» (konsept ØB 4F) vil legge
beslag på like mye dyrka jord som ny trasé til
Fredrikstad og videre til Sarpsborg (konsept
ØB 4B). Av avisene ser de at dette senere er
lagt til grunn i det politiske miljøet i Fredrikstad.
Men det er ikke korrekt. Med en «rett linje» vil
det ikke være behov for nytt dobbeltspor og
dermed så store arealødeleggelser som det nå
legges opp til.

I KVU ble det vurdert at både konsept ØB 4B
og ØB 4F har store konsekvenser for
landbruksressurser. Konsept ØB 4F
innebærer «en god del mer» arealbeslag av
dyrka mark (forutsatt nytt sidespor til
Fredrikstad), i tillegg til det samme beslaget
som konsept ØB 4B (ytterligere 7 km
gjennom dyrka mark).

Dersom standpunktet opprettholdes om
dobbeltspor til Fredrikstad og videre til
Sarpsborg, mener foreningen at man bør
planlegge for minst mulig inngrep. I det mener
foreningen at det ligger at ny trase bør følge
eksisterende linjeføring i størst mulig grad.

I det videre planleggingsarbeidet vil det
utarbeides en samfunnsøkonomisk analyse
som grovt sett består av en nytte/kostanalyse, vurderinger av landskapsbilde,
kulturmiljø, naturmangfold, naturressurser,
nærmiljø og friluftsliv samt oppnåelse av
prosjektets mål. Basert på en helhetlig
vurdering av disse forholdene vil det gis en
anbefaling for valg av korridor for tiltakene.

Det er viktig å skåne matjorda, og sørge for at
den utbyggingen som skjer medfører minst
mulig belastning for miljøet og boområder.
Dette perspektivet bør videreføres i
utredningene.

Utredning av konsekvenser for
naturressurser vil inkludere vurdering av
avbøtende tiltak i permanent fase og
anleggsfase. Dette er nærmere beskrevet i
forslag til planprogram.

Med bakgrunn i at høyhastighetsutredningen
sier at dobbeltspor mellom byene må være på
plass før høyhastighet (rett linje), mener
foreningen at konsekvensutredningen må ta
høyde for at det kan komme et ytterligere
dobbeltspor i rett linje fra Ski mot Sarpsborg og
senere Halden. Det må avklares om det
virkelig er behov for InterCity-sporet for den
strekningen som nå planlegges.

Konsept 4B (med stopp i alle byene) vil være
nødvendig uavhengig av en eventuell
høyhastighetsbane, da førstnevnte gir en
helt annen betjening av trafikk mellom
Østfoldbyene og mellom Oslo og
Østfoldbyene.

Uttalelsen som tidligere ble sendt ved varsel
om utvidelse av planområdet for

Se tidligere kommentar.
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kommunedelplan for Karlshus-området
vedlegges innspillet. I denne skriver foreningen
mye av det samme som referert over. Flytting
av jernbanetrasé til den andre siden av rv. 110
på strekningen mellom Råde stasjon og
Høyum vil det få store konsekvenser for beslag
av dyrka mark (350 daa), 17 gårdsveier blir
berørt og må legges om og 5-20 boliger rives
og andre får store ulemper. I tillegg må man
med tiden regne med utvidelse av rv. 110 til
fire felt. Det vil forsterke omfanget av
inngrepene.

3.4

Foreningen ønsker ikke å flytte traseen og
mener det fremstår som samfunnsøkonomisk
meningsløst og uforståelig at man nå
planlegger for en flytting som innebærer
relokalisering av Råde stasjon, som nå har fått
en oppgradering i størrelsesorden 170
millioner kroner. Velger man å opprettholde
forbindelsen til Fredrikstad, mener foreningen
at Råde stasjon må opprettholdes, både av
hensyn til kostnader og fra et
byplanperspektiv.

Planarbeidet for ny kommunedelplan med
konsekvensutredning for InterCity
dobbeltspor Fredrikstad-Sarpsborg, rv. 110
Simo – St. Croix og fv. 118 med eventuell
omlegging av rv. 111 omfatter ikke Råde
stasjon. Råde stasjon omfattes av planarbeid
for parsell Haug-Seut.

Foreningen stiller spørsmålstegn ved om toget
vil kunne holde en fart på 250 km/t mellom
Råde og Fredrikstad. De finner det lite
sannsynlig og at det nå planlegges for
hastigheter som ikke er realiserbare.
Foreningen mener at man da står friere ved
valg av kurvatur, med den konsekvens at
jernbanen kan følge dagens trasé øst for rv.
110.

Planarbeidet for ny kommunedelplan med
konsekvensutredning for InterCity
dobbeltspor Fredrikstad -Sarpsborg, rv. 110
Simo – St. Croix og fv. 118 med eventuell
omlegging av rv. 111 omfatter ikke ny trasé
for jernbanen mellom Råde stasjon og
Fredrikstad. Råde stasjon omfattes av
planarbeid for parsell Haug-Seut. Det er
besluttet av Stortinget at
hastighetsstandarden for InterCity
Østfoldbanen hovedsakelig er 250 km/t.
Hastighet skal avveies mot kostnader og
unntak tillates for å treffe markeder.

Private foretak og privatpersoner

D

SAMMENDRAG

D1

Hafslund Nett AS
Hafslund Nett AS skriver i sin uttalelse at de
har områdekonsesjon i Sarpsborg og deler av
Fredrikstad kommune, og flere elektriske
anlegg innenfor planområdet. Planforslaget må
ta høyde for og hensyn til de anlegg som det
er nødvendig for nettselskapet å etablere og
drifte. Det er også viktig at det ikke iverksettes
tiltak som medfører forringelse av atkomst til
eksisterende anlegg.

FORSLAGSSTILLERS KOMMENTARER

Uttalelsen tas til orientering. Planleggingsog prosjekteringsarbeidet vil legge
energilovgivningen og netteiers retningslinjer
til grunn. Forslagsstiller vil ta initiativ til
nødvendig dialog med netteier der man
berører eksisterende anlegg eller har behov
for nye anlegg.
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Hafslund Nett AS gir generelle og detaljerte
føringer for omlegging/nærføring til elektriske
anlegg med ulikt spenningsnivå. Elektriske
anlegg som er bygget etter anleggskonsesjon
er i hovedsak unntatt plan- og bygningslovens
bestemmelser. Kraftledninger skal ikke
inntegnes som arealformål i en arealplan. For
begge type anlegg skal byggeforbudssone
vises som hensynssone (faresone) i planen.
Det må ikke gjøres inngripen i terrenget som
medfører redusert frihøyde for ledninger. For
kabelanlegg kan det normalt iverksettes tiltak
inntil to meter målt horisontalt fra kabelgrøftens
ytterkant for anlegg bygget etter
anleggskonsesjon, og en meter for
eksisterende høyspenningskabler. Inngripen i
terrenget som medfører endring i overdekning
over kabler må ikke gjøres. Nettselskapet ber
om at det planlegges slik at det ikke er behov
for flytting av frittliggende nettstasjoner.
Tiltakshaver må som hovedregel dekke
kostnader med flytting, nyanlegg og/eller
forsterkning.
D2

Hafslund Produksjon AS
Hafslund Produksjon AS skriver i sin uttalelse
at valg av broløsning ved Sarpsfossen er et
kritisk punkt for de to kraftverkseierne som
utnytter fallet i fossen. Det anses uheldig at
forhold knyttet til kraftverkene ikke er omtalt i
planprogrammet. Forutsetningene for effektiv
drift av kraftverkene er viktig informasjon i
planleggingsarbeidet.

Uttalelsen tas til orientering. Kraftverkene
ved Sarpsfossen er nevnt i forslag til
planprogram, men planarbeidet omfatter
flere prosjekter og strekker seg over et svært
stort område, slik at det ikke er
hensiktsmessig eller mulig å gå i detaljer når
det gjelder alle forhold ved eksisterende
situasjon.

Det har vært kraftproduksjon i Sarpsfossen
siden slutten av 1800-tallet, og fallrettighetene
er delt likt mellom Hafslund Produksjon AS og
Sarpsfoss Ltd. (datterselskap av Orkla ASA).
Det er tre kraftverk som utnytter fallet i fossen,
og disse har felles dam med flomløp.
Kraftverkene har en samlet årsproduksjon på
ca. 1 TWh, som tilsvarer strømforbruket til ca.
50 000 eneboliger. Sarpsfossen er en
naturressurs som representerer en betydelig
verdiskapning med store klima- og
miljømessige fordeler. Kraftvirksomheten er
også et viktig skatteobjekt for stat og
kommune.

Informasjonen tas til orientering.

Konseptet som velges for ny bru over Glomma
må ikke medføre begrensninger for
nåværende drift eller framtidige
utviklingsmuligheter for kraftvirksomheten. Det
er svært trange forhold i Sarpsfossen, og
området er i stor grad utbygd med stor og
viktig infrastruktur for kraftverkene. Drift og

I det videre planleggingsarbeidet vil
forslagsstiller vurdere ulike tekniske
løsninger for infrastrukturtiltakene og
kartlegge konsekvenser for eksisterende
anlegg som følge av disse. Eksisterende
dialog med kraftverkseiere vil videreføres.
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vedlikehold er plasskrevende og krever sikker
atkomst. Hensyn til dagens anlegg, framtidige
anlegg og NVEs krav til
flomavledningskapasitet stiller strenge krav til
plassering og utforming av nye fundamenter.
Kritisk tverrsnitt er ved brofundamentene
ovenfor dammen.
Fjerning av eksisterende bane- og
vegkonstruksjoner vil påvirke vannstand og
kan kreve ny dam i fossen. Kostnader til dette
må hensyntas ved planlegging. Det refereres
til vurderinger knyttet til vannstand, dam og
inntak.

Informasjonen tas til orientering. Kostnader
knyttet til eventuelle fysiske endringer av
kraftverkene vil bli estimert og synliggjort i
planleggingsarbeidet. Kostnadene vil videre
inngå i prosjektets samfunnsøkonomiske
analyse.

I møtet med Jernbaneverket 2. juni 2016 ble
det orientert om to alternativer for kryssing av
Glomma i Sarpsborg, men disse er ikke
beskrevet i forslag til planprogram. Utførelse
av bruer er heller ikke beskrevet. Plassering i
området der nåværende bro ligger er svært
ugunstig for kraftverkene. Ny bru over Glomma
med anlegg i vannveien vil endre strømningsog vannstandsforhold samt potensielt
isingsforhold oppstrøms Sarpsfossen. Det må
stilles strenge krav til utforming og plassering
av fundamenter i vannveien, og
konsekvensene av disse må utredes. Det er
betydelig risiko for at utbyggingen vil få
negative konsekvenser for drift og vedlikehold
uten avbøtende tiltak. Mulig ombygging vil
kreve store investeringer og føre til
produksjonstap.

Forslag til planprogram skal avklare rammer
og føringer for det videre
planleggingsarbeidet. I dokumentet er det
beskrevet utredningskorridorer, ikke
konkrete alternativer. I det videre
planleggingsarbeidet vil det utvikles konkrete
alternativer med bakgrunn i de foreslåtte
utredningskorridorene. I det videre
planleggingsarbeidet vil forslagsstiller
vurdere ulike tekniske løsninger for
infrastrukturtiltakene og kartlegge
konsekvenser for ulike forhold som følge av
disse.

Det vil være behov for å måle opp
eksisterende vannkraftanlegg. Det vil i tillegg
være behov for å utrede muligheter, risiko og
sårbarhet, spesielt grunn- og flomforhold. Det
forutsettes at utredningsbehov koordineres
med eiere og bekostes av prosjektet.

I det videre planleggingsarbeidet vil
forslagsstiller utføre nødvendige innmålinger
og utføre nødvendig utredningsarbeid,
inkludert omfattende vurderinger knyttet til
risiko og sårbarhet, grunn- og flomforhold.

Hafslund Produksjon AS vedlegger også
referat fra møte med Jernbaneverket av 2. juni
2016 og presentasjon fra nevnte møte, samt
tidligere uttalelse til Sarpsborg kommune av 4.
november 2014 vedrørende ny bru over
Glomma.
D3

Olrud Eiendom AS
Olrud eiendom AS skriver i sin uttalelse at
geotekniske utredninger utført for Fredrikstad
kommune viser at det er svært krevende
grunnforhold på Grønli. Dette omtales ikke
tilstrekkelig i planprogrammet. Tiltak på Grønli
kan ifølge ekspertene i verste fall få
"katastrofale konsekvenser". Utbygging på
Grønli innebærer også en betydelig risiko for
forsinkelser, kostnadsoverskridelser og

Uttalelsen tas til orientering. Fredrikstad
kommunes overordnede arealplaner viser
Grønli som lokasjon for framtidig
jernbanestasjon. Som ledd i forberedende
arbeider før oppstart av arbeid med
kommunedelplan og teknisk hovedplan har
forslagsstiller utført vurderinger av
geotekniske forhold. En utbygging på Grønli
vil bli komplisert, men det er ingen ting per i
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betydelig erstatningsansvar for Fredrikstad
kommune. Med bakgrunn i denne kunnskapen
må Jernbaneverket i det videre arbeidet
parallelt utrede Dammyr som alternativ
plassering av stasjon og knutepunkt.

dag som tilsier at det ikke vil være teknisk
gjennomførbart. Prosjektering og utførelse
av geotekniske tiltak er omfattet av et svært
strengt regelverk, som blant annet inkluderer
vesentlige sikkerhetsmarginer og uavhengig
tredjepartskontroll på flere
planleggingsnivåer. Geotekniske vurderinger
vil utføres i dialog med NVE sin ekspertise.

Olrud Eiendom AS siterer beskrivelser av
grunnforhold i forslag til planprogram og i
fagnotat for geoteknikk vedlagt hovedrapport
om Indre Sentrumsring i Fredrikstad (utført av
Multiconsult ASA på vegne av Fredrikstad
kommune). Kommunens ansvar som plan- og
bygningsmyndighet refereres, og det vises til
plan- og bygningslovens § 28-1 og teknisk
forskrift § 7-1 samt til Norges vassdrags- og
energidirektorats retningslinjer.

Plan- og bygningsloven med tilhørende
forskrifter, Jernbaneverket og Statens
vegvesen sine tekniske regelverk og NVE
sine veiledere vil legges til grunn for det
videre planleggingsarbeidet.

Olrud Eiendom AS mener at
stasjonslokalisering på Grønli ikke er bestemt,
men at planprogrammet gir inntrykk av det.

Se kommentar ovenfor.

Olrud Eiendom AS vedlegger eksempler fra
medier på kommunens ansvar for
grunnforhold, undersøkelse av grunnforhold
ved Dammyr, Jernbaneteknisk vurdering av
Dammyr og visjonen "Stasjonsbyen i
Fredrikstad" av COBE Arkitekter.
D4

Sarpsfoss Ltd.
Sarpsfoss Ltd. skriver i sin uttalelse at de har
betydelig vannkraftvirksomhet på begge sider
av Sarpsfossen, og at planavgrensning viser at
ny bru over Glomma kan komme i nærhet av
og få konsekvenser for eksisterende og
framtidig kraftvirksomhet.

Uttalelsen tas til orientering.

Sarpsfoss Limited og Hafslund Produksjon AS
deler fallrettighetene i Sarpsfossen likt.
Borregaard kraftverk (på vestsiden av fossen)
ble etablert i 1898, Hafslund kraftverk og Sarp
kraftverk som ligger på østsiden, ble etablert i
hhv. 1899 og 1978. Sarpsfoss Limited eier
Borregaard kraftverk og 50% av Sarp
kraftverk.

Informasjonen tas til orientering.

Under kapittel 5.3.6 i planprogrammet er
vannkraft tilsynelatende ikke omfattet av
begrepet naturressurser.
Konsekvensutredningen må omfatte og
hensynta vannkraft som naturressurs.
Sarpsfossen er Europas største foss målt i
vannføring, og kraftverkene har en samlet
kapasitet på ca. 160 MW, som tilsvarer
forbruket til ca. 50 000 husstander (1 Twh).
Sarpsfossen representerer betydelige verdier

Vannkraft inngår som et deltema under
hovedtema naturressurser og konsekvenser
vil bli vurdert på samme måte som for
eksempelvis landbruk.
Informasjonen tas til orientering.
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for samfunnet gjennom produksjon av fornybar
kraft. Stat og kommune er sikret vesentlige
andeler av verdiskapningen, og i et
klimaperspektiv medfører kraftproduksjon en
reduksjon av CO₂-utslipp på ca. 1 000 000
tonn. For samfunnet, eiere og klima er det
viktig at ny bru over Sarpsfossen ikke gir
negative virkninger for eksisterende
kraftvirksomhet eller begrensninger for
framtidig utvikling av kraftvirksomheten.

D5

Sarsfoss Ltd. vedlegger kart med oversikt over
anleggene og påpeker at drift og vedlikehold er
strengt regulert av lover og forskrifter. Anlegget
omfatter luker, damkonstruksjoner og anlegg
for vannstandregulering, mm. Drift og
vedlikehold er plasskrevende og krever sikker
atkomst. Det vises til tilleggsutredning for ny
bru over Glomma i Sarpsborg (Sweco-rapport
nr. 10057009, kapittel 4.3).

Informasjonen tas til orientering.

Planområdet er veldig nære eksisterende
anlegg. Ny bru over Glomma med anlegg i
vannveien vil endre strømnings- og
vannstandsforhold samt potensielt
isingsforhold oppstrøms Sarpsfossen. Det må
stilles strenge krav til utforming og plassering
av fundamenter i vannveien og
konsekvensene av disse må utredes. Det er
betydelig risiko for at utbyggingen vil få
negative konsekvenser for drift og vedlikehold
uten avbøtende tiltak. Mulig ombygging vil
kreve store investeringer og føre til
produksjonstap.

I det videre planleggingsarbeidet vil
forslagsstiller vurdere ulike tekniske
løsninger for infrastrukturtiltakene og
kartlegge konsekvenser for eksisterende
anlegg som følge av disse. Eksisterende
dialog med kraftverkseiere vil videreføres.

Det finnes flere alternativer for framtidig
utvikling av kraftvirksomheten, og disse har
plassbehov. Ny bru over Sarpsfossen kan
komme i konflikt med disse. Det vises til
vedlegg. Tiltak som påvirker framtidig
utnyttelse av den fornybare naturressursen
negativt vil føre til at også samfunnsøkonomi
og klima påvirkes negativt. Det er viktig å
opprettholde og utvikle fornybare
vannkraftproduksjon for å redusere utslipp av
klimagasser.

I det videre planleggingsarbeidet vil
forslagsstiller vurdere ulike tekniske
løsninger for infrastrukturtiltakene og
kartlegge konsekvenser for eksisterende
anlegg som følge av disse. Eksisterende
dialog med kraftverkseiere vil videreføres.

Det vil være behov for å måle opp
eksisterende vannkraftanlegg. Det vil i tillegg
være behov for å utrede muligheter, risiko og
sårbarhet, spesielt grunn- og flomforhold. Det
forutsettes at utredningsbehov koordineres
med eiere og bekostes av prosjektet.

I det videre planleggingsarbeidet vil
forslagsstiller utføre nødvendige innmålinger
og utføre nødvendig utredningsarbeid,
inkludert omfattende vurderinger knyttet til
risiko og sårbarhet, grunn- og flomforhold.

Aarflot, Trygve
Aarflot skriver i sin uttalelse at lokaltog/bybane

Uttalelsen tas til orientering. Ulike konsepter
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i Nedre Glommaregionen er tvingende
nødvendig for grønt skifte fra bil til tog i
underveistrafikken og femdobler trafikanter i
forhold til alternativ 4B.

for framtidig jernbane i Østfold er vurdert i
Jernbaneverkets "Konseptvalgutredning for
IC-strekningen Oslo-Halden" (2012).
Konsept ØB 4B (med stopp i alle byene) ble
anbefalt lagt til grunn for videre
planleggingsarbeid, og de resterende
konseptene ble forkastet. Konsept ØB 4B er
besluttet av Stortinget. Se kapittel 4 for
nærmere redegjørelse.

Alternativ 4B svikter Stortingets bestilling på
250 km/t pga. mulig saksbehandlingsfeil og
trolig politisk press.

Konsept ØB 4B er ikke i strid med
Stortingets bestilling. I henhold til føringer
skal hastighet på 250 km/t avveies mot
kostnader og marked.

Alternativ 4B er dyrest og vanskelig med
hensyn til prissatte og ikke-prissatte
konsekvenser og raserer identitetsbærende
elementer, særlig i Sarpsborg.

Konsept ØB 4B ble i KVU vurdert som
billigere enn konsept ØB 4F og ansett å gi
færre negative konsekvenser for ikkeprissatte temaer.

Alternativ 4E er enklest, billigst, raskest å
bygge og med færrest ikke-prissatte
konsekvenser og utbyggingsforsinkelser.
Alternativet er nyttig for pendling, gods- og
persontrafikk fra kontinentet.

Konsept ØB 4E (høyhastighet med felles
stasjon for Fredrikstad og Sarpsborg,
inkludert lokalbane på eksisterende spor) ble
i KVU vurdert til ikke å gi et fullgodt tilbud for
de tunge markedene i Fredrikstad og
Sarpsborg, og oppfylte heller ikke kravet til
effektivitet – kort overgangstid mellom
transportmidler i sentralt lokaliserte
trafikknutepunkt. Konseptet ble vurdert som
en langt dårligere løsning enn konseptene
ØB 4B og ØB 4F og ikke videreført.

Alternativ 4F direkte til Sarpsborg med pendel
til Fredrikstad ble skrinlagt for tidlig.
Alternativet er nyttig for pendling, gods- og
persontrafikk til/fra kontinentet.

Konsept ØB 4F (høyhastighet til Sarpsborg
med gren til Fredrikstad) ble i KVU utredet
på samme nivå som anbefalt konsept.
Konsept ØB 4B gir flest reiser til/fra Oslo og
internt i Østfold og størst andel overført
trafikk fra vei. Når de gjelder krav utledet av
behov og mål, oppfyller konsept ØB 4B disse
bedre enn de øvrige konseptene.
Overordnede vurderinger av konsekvenser
for ikke-prissatte konsekvenser i
konseptanalysen i KVU viser at
landskapsbilde, kulturmiljø, naturmangfold,
nærmiljø/friluftsliv og naturressurser påvirkes
mer negativt av konsept ØB 4F enn konsept
ØB 4B. Konseptet gir også størst nytte for
trafikantene, og kommer best ut når det
gjelder netto nytte og investeringer. Som
forberedende arbeid til oppstart av
kommunedelplan med konsekvensutredning
og teknisk hovedplan, ble det utarbeidet en
forstudie. Forstudien ble utarbeidet som en
teknisk/økonomisk kvalitetssikring av
korridor fra KVU og er i all hovedsak basert
på foreliggende, kjent grunnlagsinformasjon.
Etter Jernbaneverkets vurdering er det
gjennom arbeidet med forstudien ikke
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fremkommet nye opplysninger som tilsier at
man bør revurdere konsept for utbygging av
InterCity Østfoldbanen fra Haug til Halden.

D6

Alternativ 4E og 4F eliminerer trolig behov for
senere separat høyhastighetsbane og
konkurrerer likevel med flytrafikk.

Høyhastighetstog gjennom Østfold er rettet
mot lange reiser med få stopp. Høyhastighet
vil derfor ikke dekke det samme
transportmarkedet som InterCity-tilbudet og
svarer ikke på de trafikale behovene som er
kartlagt i transportkorridoren.
Markedsanalysene viser at utbygging på
strekningen Oslo-Halden bør følge en
korridor langs dagens trasé, og at byene må
betjenes med et InterCity-tilbud som krever
dobbeltspor og sentralt lokaliserte stasjoner.
Høyhastighetstog gjennom Østfold må derfor
begrunnes ut fra et markedsgrunnlag og
behov som ikke er sammenfallende med
InterCity-tilbudet. InterCity-traseer med
dobbelt spor kan på deler av strekningen
være et senere ledd i høyhastighetssatsning.
Jernbaneverket satt etter mandat fra
Samferdselsdepartementet i gang et eget
utredningsarbeid for å framskaffe et relevant
beslutningsgrunnlag for et mulig
høyhastighetsnett i Norge, hvor strekningen
Oslo-Gøteborg var en av strekningene.
Denne høyhastighetsutredningen ble
ferdigstilt i 2012 og var ikke i strid med
forutsetningene for og resultatene av KVU
for IC Østfoldbanen.

På grunnlag av ovennevnte anmodes det om
konseptanalyse av konsept 4E («rett linje»
Haug-Halden med felles stasjon for
Fredrikstad og Sarpsborg) og revurdering av
konsept 4F (Råde-Sarpsborg-Halden med
gren til Fredrikstad) og opprusting av
eksisterende bane fra Råde til Halden som
effektiv lokalbane for konsept 4E eller 4F.

Ulike konsepter for framtidig jernbane i
Østfold er vurdert i Jernbaneverkets
"Konseptvalgutredning for IC-strekningen
Oslo-Halden" (2012). Konsept ØB 4B (med
stopp i alle byene) ble anbefalt lagt til grunn
for videre planleggingsarbeid, og de
resterende konseptene ble forkastet.
Konsept ØB 4B er besluttet av Stortinget.
Som forberedende arbeid til oppstart av
kommunedelplan med konsekvensutredning
og teknisk hovedplan, ble det utarbeidet en
forstudie. Forstudien ble utarbeidet som en
teknisk/økonomisk kvalitetssikring av
korridor fra KVU og er i all hovedsak basert
på foreliggende, kjent grunnlagsinformasjon.
Etter Jernbaneverkets vurdering er det
gjennom arbeidet med forstudien ikke
fremkommet nye opplysninger som tilsier at
man bør revurdere konsept for utbygging av
InterCity Østfoldbanen fra Haug til Halden.
Se kapittel 4 for nærmere redegjørelse.

Aarvik, Øystein
Aarvik skriver i sin uttalelse at de negative
konsekvensene av et nytt dobbeltspor
gjennom sentrum av Fredrikstad og Sarpsborg

Uttalelsen tas til orientering. Ulike konsepter
for framtidig jernbane i Østfold er vurdert i
Jernbaneverkets "Konseptvalgutredning for

Østfoldbanen Haug –
Halden –(grensen)

Sammendrag av og
kommentarer til uttalelser til
varsling av oppstart og offentlig
ettersyn av forslag til
planprogram

vil bli langt større enn tidligere forespeilet.
Beslutningen om ikke å videreføre konsept ØB
4E («rett linje») er tatt på feil grunnlag, da
forutsetninger for konsept 4B, som nå
planlegges, er endret. Det bes derfor om at rett
linje fra Haug til Halden og felles stasjon på
Rolvsøy vurderes på nytt.

Side:
Dato:

42 av 106
21.09.2016

IC-strekningen Oslo-Halden" (2012).
Konsept ØB 4B (med stopp i alle byene) ble
anbefalt lagt til grunn for videre
planleggingsarbeid, og de resterende
konseptene ble forkastet. Konsept ØB 4B er
besluttet av Stortinget. Konsept ØB 4E
(høyhastighet med felles stasjon for
Fredrikstad og Sarpsborg, inkludert
lokalbane på eksisterende spor) ble i KVU
vurdert til ikke å gi et fullgodt tilbud for de
tunge markedene i Fredrikstad og
Sarpsborg, og oppfylte heller ikke kravet til
effektivitet – kort overgangstid mellom
transportmidler i sentralt lokaliserte
trafikknutepunkt. Konseptet ble vurdert som
en langt dårligere løsning enn konseptene
ØB 4B og ØB 4F og ikke videreført. Se
kapittel 4 for nærmere redegjørelse.
Som forberedende arbeid til oppstart av
kommunedelplan med konsekvensutredning
og teknisk hovedplan, ble det utarbeidet en
forstudie. Forstudien ble utarbeidet som en
teknisk/økonomisk kvalitetssikring av
korridor fra KVU og er i all hovedsak basert
på foreliggende, kjent grunnlagsinformasjon.
Etter Jernbaneverkets vurdering er det
gjennom arbeidet med forstudien ikke
fremkommet nye opplysninger som tilsier at
man bør revurdere konsept for utbygging av
InterCity Østfoldbanen fra Haug til Halden.

D7

Aas, Per-Arne
Aas skriver i sin uttalelse 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 for øvrig.
Eksisterende bane mellom de to
sentrumskjernene bør beholdes som
tilbringerspor og legges i tunnel til
bussterminalene i hver ende. Effektiv
forbindelse fra østsiden av Glomma til ny
stasjon bør løses i form av kombinert bil- og
jernbanebru, eventuelt tunnel. Seilingshøyde
vil ikke være noe problem.

Løsningen vil frigjøre store arealer i hver
bykjerne og unngå rasering av begge byer. Ny
Sarpsbro vil enklere kunne realiseres. Ny

Uttalelsen tas til orientering. Ulike konsepter
for framtidig jernbane i Østfold er vurdert i
Jernbaneverkets "Konseptvalgutredning for
IC-strekningen Oslo-Halden" (2012).
Konsept ØB 4B (med stopp i alle byene) ble
anbefalt lagt til grunn for videre
planleggingsarbeid, og de resterende
konseptene ble forkastet. Konsept ØB 4B er
besluttet av Stortinget. Konsept ØB 4E
(høyhastighet med felles stasjon for
Fredrikstad og Sarpsborg, inkludert
lokalbane på eksisterende spor) ble i KVU
vurdert til ikke å gi et fullgodt tilbud for de
tunge markedene i Fredrikstad og
Sarpsborg, og oppfylte heller ikke kravet til
effektivitet – kort overgangstid mellom
transportmidler i sentralt lokaliserte
trafikknutepunkt. Konseptet ble vurdert som
en langt dårligere løsning enn konseptene
ØB 4B og ØB 4F og ikke videreført. Se
kapittel 4 for nærmere redegjørelse.
I henhold til nasjonale retningslinjer for
arealplanlegging, er det ikke et mål å
tilrettelegge for økt parkering, men derimot å
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stasjon vil kunne tilby gode nok
parkeringsmuligheter. En svært stor majoritet
av potensielle reisende vil uansett ikke
gå/sykle.

tilrettelegge for økt bruk av kollektive
transportmidler, gange og sykkel.

Konsekvenser av økt godstrafikk gjennom
bysentrum og boligområder om natten må
belyses.

I det videre planleggingsarbeidet vil det
utføres støyberegninger for togtrafikk og
nødvendige avbøtende tiltak vil bli
innarbeidet.

Et dobbeltspor ved Glomma vil gi gode
muligheter for et sidespor til Borg havn, noe
som vil være positivt for overføring av gods til
bane.

Et sidespor til Øra industriområde ligger ikke
inne i gjeldende nasjonale, regionale eller
lokale planer for framtidig jernbane.

Det er så mange muligheter som ikke er
utredet at trasévalget må revurderes. Arbeidet
bør ha et 100-årsperspektiv.

Som forberedende arbeid til oppstart av
kommunedelplan med konsekvensutredning
og teknisk hovedplan, ble det utarbeidet en
forstudie. Forstudien ble utarbeidet som en
teknisk/økonomisk kvalitetssikring av
korridor fra KVU og er i all hovedsak basert
på foreliggende, kjent grunnlagsinformasjon.
Etter Jernbaneverkets vurdering er det
gjennom arbeidet med forstudien ikke
fremkommet nye opplysninger som tilsier at
man bør revurdere konsept for utbygging av
InterCity Østfoldbanen fra Haug til Halden.

Aasbrenn, Lars Kristian
Aasbrenn skriver i sin uttalelse at han uttaler
seg som bruker av transporttilbudet. Det stilles
spørsmål ved hvem som skal få "korte
reisetider, hyppige avganger og god
regularitet". Det bør legges fram både
kvantitative og kvalitative analyser av
eksisterende og potensielle passasjerer.
Reisetid med tog isolert er uinteressant og mer
bruk av begrepet "dør-til-dør"-reisetid savnes.

Uttalelsen tas til orientering. I det videre
planleggingsarbeidet vil det utføres en nytte/kostanalyse, hvor prognoser for framtidige
passasjerantall vil beregnes og legges til
grunn. Det vil ikke være praktisk mulig å
beregne reisetid "dør-til-dør" for alle
potensielle passasjerer ettersom det bor ca.
140 000 mennesker i Nedre Glomma. I
henhold til nasjonale retningslinjer for
arealplanlegging og gjeldende
kommuneplaner i Sarpsborg og Fredrikstad
skal befolkningsvekst i hovedsak skje
gjennom fortetting i sentrale byområder

Ved å kjøre fra Lande til Råde stasjon i stedet
for til Sarpsborg stasjon sparer man ca. 15
minutter total reisetid. Kjøring til Sonsveien
stasjon har også forekommet, som kan være
enda raskere og rimeligere.

Informasjonen tas til orientering.

Parkeringsmulighetene ved Sarpsborg stasjon
er dårlige. Bruk av buss til Sarpsborg stasjon
vil sannsynligvis øke reisetiden med ytterligere
10-15 minutter hver vei og gi dårligere
fleksibilitet. Ny jernbane gir mulighet for et
togtilbud som kan utkonkurrere veg, men de
beste mulighetene kan gå tapt om man velger
en ugunstig trasé.

Informasjonen tas til orientering.
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Aasbrenn er svært kritisk til en trasé igjennom
både Fredrikstad og Sarpsborg. Reisetiden bør
prioriteres høyt. Transport inn til sentrum vil
forårsake mer trafikk i sentrum.
Parkeringsmuligheter i sentrum vil alltid være
en utfordring.

Kort reisetid er et av hovedmålene for
prosjektet. Det er et mål at sentrale
stasjonslokaliseringer skal være en motor i
byutviklingen. Fortetting i byene og økt bruk
av kollektiv, gange og sykkel skal bidra til å
redusere biltrafikk og tilhørende
miljøulemper fra støy og luftforurensning.

Det er svært viktig å utrede hva slags
konsekvens selvkjørende kjøretøy vil få for
annen kollektivtransport, da disse vil fullstendig
endre tanker om transport. Biler vil bli billigere
og mer miljøvennlig, og bilkjøretid kan utnyttes
bedre. Eneste gjenværende fordel med toget
kan bli hastighet.

Teknisk utvikling av ulike transportmidler
skjer raskt. Utviklingen rundt førerløse biler
er så usikker at man ikke kan legge dette til
grunn for planleggingsarbeidet. Utvikling av
førerløse biler vil ikke øke kapasiteten på
eksisterende vegnett og kan ikke alene løse
transportbehovet.

Ved å knytte Sarpsborg og Fredrikstad til den
nye, raske traseen med ett felles stopp på
Rolvsøy vil man få langt flere fordeler enn ved
å bygge ut eksisterende trasé. Rolvsøy ligger
sentralt, og har fremragende
byutviklingsmuligheter. Dagens Sarpsborg
stasjon ligger ikke sentralt i forhold til
bysentrum. Sarpsborg har problemer med
rush-trafikk og ved å benytte eksisterende
bane til lokaltrafikk vil man kunne avlaste
biltrafikk.

Ulike konsepter for framtidig jernbane i
Østfold er vurdert i Jernbaneverkets
"Konseptvalgutredning for IC-strekningen
Oslo-Halden" (2012). Konsept ØB 4B (med
stopp i alle byene) ble anbefalt lagt til grunn
for videre planleggingsarbeid, og de
resterende konseptene ble forkastet.
Konsept ØB 4B er besluttet av Stortinget.
Konsept ØB 4E (høyhastighet med felles
stasjon for Fredrikstad og Sarpsborg,
inkludert lokalbane på eksisterende spor) ble
i KVU vurdert til ikke å gi et fullgodt tilbud for
de tunge markedene i Fredrikstad og
Sarpsborg, og oppfylte heller ikke kravet til
effektivitet – kort overgangstid mellom
transportmidler i sentralt lokaliserte
trafikknutepunkt. Konseptet ble vurdert som
en langt dårligere løsning enn konseptene
ØB 4B og ØB 4F og ikke videreført. Se
kapittel 4 for nærmere redegjørelse.

Forslaget rundt Rolvsøy som stasjon ble
fjernet for raskt, og det er mye rundt dette
forslaget som bør sees nærmere på, spesielt
sammen med at eksisterende bane
videreføres.

Som forberedende arbeid til oppstart av
kommunedelplan med konsekvensutredning
og teknisk hovedplan, ble det utarbeidet en
forstudie. Forstudien ble utarbeidet som en
teknisk/økonomisk kvalitetssikring av
korridor fra KVU og er i all hovedsak basert
på foreliggende, kjent grunnlagsinformasjon.
Etter Jernbaneverkets vurdering er det
gjennom arbeidet med forstudien ikke
fremkommet nye opplysninger som tilsier at
man bør revurdere konsept for utbygging av
InterCity Østfoldbanen fra Haug til Halden.
D9

Akselen, Tor
Akselsen skriver i sin uttalelse at foreslåtte
planprogram synes meningsløs for strekningen
Råde-Sarpsborg og må revurderes pga. store
samfunnsmessige ødeleggelser, problematisk
utbygging og unødvendige kostnader.
Akselsen anbefaler at man tar fram Deutsche

Uttalelsen tas til orientering. Ulike konsepter
for framtidig jernbane i Østfold er vurdert i
Jernbaneverkets "Konseptvalgutredning for
IC-strekningen Oslo-Halden" (2012).
Konsept ØB 4B (med stopp i alle byene) ble
anbefalt lagt til grunn for videre
planleggingsarbeid, og de resterende
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Bahn sin utredning fra 2007, som foreslo
direkte linje Råde-Sarpsborg langs E6 som det
billigste og minst skadelige alternativet.
Utredningen tilsier at det ikke er noen problem
med å krysse Glomma med hensyn på høyde
og grunnforhold. Utredningen konkluderer med
tilfredsstillende forbindelse Fredrikstad-Oslo.

D10

Appelgren, Roy Kåre
Appelgren stiller i sin uttalelse spørsmål ved
hvordan det i 2016 er mulig å rasere to byer
ved å legge et dobbeltspor tvers igjennom. Det
må igangsettes arbeid med planlegging av
boliger til alle de som blir direkte berørt av nytt
dobbeltspor, da det i dag er få tomter på
markedet.
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konseptene ble forkastet. Konsept ØB 4B er
besluttet av Stortinget. Konsept ØB 4F
(høyhastighet til Sarpsborg med gren til
Fredrikstad) ble i KVU utredet på samme
nivå som anbefalt konsept. Konsept ØB 4B
gir flest reiser til/fra Oslo og internt i Østfold
og størst andel overført trafikk fra vei. Når de
gjelder krav utledet av behov og mål,
oppfyller konsept ØB 4B disse bedre enn de
øvrige konseptene. Overordnede vurderinger
av konsekvenser for ikke-prissatte
konsekvenser i konseptanalysen i KVU viser
at landskapsbilde, kulturmiljø,
naturmangfold, nærmiljø/friluftsliv og
naturressurser påvirkes mer negativt av
konsept ØB 4F enn konsept ØB 4B.
Konseptet gir også størst nytte for
trafikantene, og kommer best ut når det
gjelder netto nytte og investeringer.
Som forberedende arbeid til oppstart av
kommunedelplan med konsekvensutredning
og teknisk hovedplan, ble det utarbeidet en
forstudie. Forstudien ble utarbeidet som en
teknisk/økonomisk kvalitetssikring av
korridor fra KVU og er i all hovedsak basert
på foreliggende, kjent grunnlagsinformasjon.
Etter Jernbaneverkets vurdering er det
gjennom arbeidet med forstudien ikke
fremkommet nye opplysninger som tilsier at
man bør revurdere konsept for utbygging av
InterCity Østfoldbanen fra Haug til Halden.
Se kapittel 4 for nærmere redegjørelse.

Uttalelsen tas til orientering.
De nye tiltakene vil medføre behov for
sanering av et større antall boliger.
Forslagsstiller og kommunal planmyndighet
vil drøfte løsninger for erstatningsarealer for
boliger som saneres. Jernbaneverket vil gå i
dialog med kommunal planmyndighet for å
foreslå at kommunal planmyndighet vil
prioritere dette i arbeidet med å revidere
arealplanene, som starter opp i 2017.

Det er ekstremt viktig at Jernbaneverket så
raskt som mulig kommet fram til et trasévalg,
slik at berørte grunneiere får en avklaring.

Det videre planleggingsarbeidet er
komplekst og tidkrevende. Forslagsstiller vil i
samarbeid med planmyndighet søke å gi
avklaringer for trasévalg så raskt som mulig.

Det stilles spørsmål ved hvordan
Jernbaneverket vil håndtere eventuelle
erstatningskrav for verdiforringelse fra naboer
til nytt anlegg.

Erstatningskrav fra berørte grunneiere vil
håndteres i henhold til gjeldende lovverk og
praksis. Brosjyren "Grunneier møter
Jernbaneverket" gir informasjon om
prinsipper for erstatning. Se Jernbaneverket
sin nettside http://www.jernbaneverket.no for
detaljert informasjon.

Østfoldbanen Haug –
Halden –(grensen)
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Berg, Kristin
Berg skriver i sin uttalelse at det er viktig at
Sarpsborg stasjon plasseres slik at den får
best mulig tilgjengelighet for togpendlere.
Grunnet spredt bebyggelse er det i dag mange
som er avhengige av bil. Grunnet lav
parkeringsdekning på dagens stasjon er det
mange som tar buss til Oslo-området. Det
planlegges stadig færre parkeringsplasser i
sentrum pga. mål om nullvekst i biltrafikk, men
man må likevel planlegge ut fra realisme.
Klima, dårlig kollektivtilbud og en hektisk
hverdag er utfordringer.
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Uttalelsen tas til orientering. Det er et mål at
sentrale stasjonslokaliseringer skal være en
motor i byutviklingen. Fortetting i byene og
økt bruk av kollektiv, gange og sykkel skal
bidra til å redusere biltrafikk og tilhørende
miljøulemper fra støy og luftforurensning.

Kalnes er under utvikling, ligger sentralt, har
ledige arealer og kan være et naturlig senter
for togtrafikk.

Ulike konsepter for framtidig jernbane i
Østfold er vurdert i Jernbaneverkets
"Konseptvalgutredning for IC-strekningen
Oslo-Halden" (2012). Konsept ØB 4B (med
stopp i alle byene) ble anbefalt lagt til grunn
for videre planleggingsarbeid, og de
resterende konseptene ble forkastet.
Konsept ØB 4B er besluttet av Stortinget. Se
kapittel 4 for nærmere redegjørelse.

Planlegging av dobbeltspor og Sarpsborg
sentrum bør koordineres. Det er ønskelig med
flere sentrumsnære boliger, men dobbeltsporet
vil sanere mange.

Jernbaneverket og Sarpsborg kommune
samarbeider tett om planlegging av nytt
dobbeltspor. Arbeid med kommunedelplan
for nytt dobbeltspor og fv. 118 Ny Sarpsbru
vil koordineres med pågående rullering av
kommunedelplan for Sarpsborg sentrum
("Sentrumsplanen").

Det pågår en diskusjon i Sarpsborg kommune
om fortetting i sentrum. Ved å tilrettelegge for
høy utnyttelse (blokker) i sentrum tiltrekker
man seg de befolkningsgruppene som ikke i
stor grad vil benytte en sentral togstasjon.

Jernbaneverket vil planlegge og bygge nytt
dobbeltspor med tilhørende stasjon, men det
er en kommunal planleggingsoppgave å
tilrettelegge for ulike befolkningsgrupper i
sentrum.

Eilertsen, Tore
Eilertsen skriver i sin uttalelse at det som
bekymrer mest er at man er i ferd med å gjøre
den største tabben i fylkets historie, ikke med
henblikk på rasering av gode bomiljøer, skoler,
fortidsminner eller opparbeidelsen av en ny
Berlin-mur i regi av Jernbaneverket og
fylkeskommunen, men fordi lokaldemokratiet
blir totalt overkjørt. De som er direkte eller
indirekte berørt har ikke noen mulighet for å bli
hørt, fordi saken allerede er bestemt i bystyret.
Det fremstår som om Jernbaneverket og
fylkeskommunen er instruert, trolig av
regjeringen.

D13
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Engsmyr, Jan

Uttalelsen tas til orientering. Ulike konsepter
for framtidig jernbane i Østfold er vurdert i
Jernbaneverkets "Konseptvalgutredning for
IC-strekningen Oslo-Halden" (2012).
Konsept ØB 4B (med stopp i alle byene) ble
anbefalt lagt til grunn for videre
planleggingsarbeid, og de resterende
konseptene ble forkastet. Konsept ØB 4B er
besluttet av Stortinget. Jernbaneverkets
anbefaling er lokalt, regionalt og nasjonalt
forankret. Høringsuttalelsene til KVU viste en
bred enighet blant berørte kommuner om å
støtte anbefalingen. Et samlet Storting tok
stilling til det anbefalingen gjennom
behandlingen av Nasjonal transportplan
2014-2023 i 2013. Se kapittel 5 for nærmere
redegjørelse.
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Engsmyr skriver i sin uttalelse at det bør
utredes korridorer som betydelig reduserer
inngrep i boligområder og andre viktige
områder.
Utredningskorridor fra Råde langs E6 til
Sarpsborg og videre til Halden inntas i
planprogrammet. Avhengig av korridor kan nytt
dobbeltspor berøre opptil 500-600 boliger med
i snitt 4 personer i hver. Å vurdere konsekvens
for eiendomsmarkedet blir spekulasjon.
Sarpsborg og Halden blir mer attraktivt som
bo- og arbeidssteder for Oslo-området. Antall
reisende Fredrikstad-Oslo vil ikke bli negativt
påvirket.

Ny lokalisering av stasjon i området
Tunejordet/Alvim og Melløs utredes. Dagens
stasjonslokalisering er fra 1879, en tid hvor
befolkningstall og jernbanestruktur var helt
annerledes. Med ny lokalisering vil
logistikk/tilgjengelighet bli tilpasset framtiden.
Løsningen vil være mindre krevende for
grunnforhold og kulturminner.
Ny jernbanebru over Glomma øst/vest for
Sandesund utredes. Bro på østsiden vil bli lav
og kunne gi god tilknytning til Borregaard. Bro
på vestsiden vil bli noe høyere.
Ny godsterminal med sidespor til Borregaard
og Borg Havn, med på- og avkjøringsramper til
og fra E6, i Årum-området utredes. Løsningen
vil være et fortrinn for næringslivet, redusere
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Uttalelsen tas til orientering. Ulike konsepter
for framtidig jernbane i Østfold er vurdert i
Jernbaneverkets "Konseptvalgutredning for
IC-strekningen Oslo-Halden" (2012).
Konsept ØB 4B (med stopp i alle byene) ble
anbefalt lagt til grunn for videre
planleggingsarbeid, og de resterende
konseptene ble forkastet. Konsept ØB 4B er
besluttet av Stortinget. Konsept ØB 4F
(høyhastighet til Sarpsborg med gren til
Fredrikstad) ble i KVU utredet på samme
nivå som anbefalt konsept. Konsept ØB 4B
gir flest reiser til/fra Oslo og internt i Østfold
og størst andel overført trafikk fra vei. Når de
gjelder krav utledet av behov og mål,
oppfyller konsept ØB 4B disse bedre enn de
øvrige konseptene. Overordnede vurderinger
av konsekvenser for ikke-prissatte
konsekvenser i konseptanalysen i KVU viser
at landskapsbilde, kulturmiljø,
naturmangfold, nærmiljø/friluftsliv og
naturressurser påvirkes mer negativt av
konsept ØB 4F enn konsept ØB 4B.
Konseptet gir også størst nytte for
trafikantene, og kommer best ut når det
gjelder netto nytte og investeringer.
Som forberedende arbeid til oppstart av
kommunedelplan med konsekvensutredning
og teknisk hovedplan, ble det utarbeidet en
forstudie. Forstudien ble utarbeidet som en
teknisk/økonomisk kvalitetssikring av
korridor fra KVU og er i all hovedsak basert
på foreliggende, kjent grunnlagsinformasjon.
Etter Jernbaneverkets vurdering er det
gjennom arbeidet med forstudien ikke
fremkommet nye opplysninger som tilsier at
man bør revurdere konsept for utbygging av
InterCity Østfoldbanen fra Haug til Halden.
Se kapittel 4 for nærmere redegjørelse.
Som en del av KVU ble det utarbeidet en
egen rapport knyttet til stasjons- og
knutepunktutvikling. Hensikten med
rapporten var å gi et grunnlag for
alternativanalysen. Av stasjonslokaliseringer
i Sarpsborg omtales eksisterende stasjon,
Borregaardsjordet, Greåker, Alvim, Lekevoll,
Sarpsborg Stadion og Sentrum. Rapporten
konkluderer med at det må finnes
tungtveiende byutviklingsmessige
argumenter for en eventuell flytting bort fra
eksisterende stasjon.
Sarpsborg kommune gjennomførte i forkant
av sin høringsuttalelse til KVU en utredning
knyttet til stasjonslokalisering. Asplan Viak
utarbeidet rapporten "Konsekvenser
stasjonslokalisering Sarpsborg". Rapporten
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kostnader for næringslivet, redusere
lastebiltrafikk i Sarpsborg sentrum og
boligområder på Rolvsøy. Miljøgevinsten vil
være betydelig.

vurderte muligheter og utfordringer med to
ulike alternativer for stasjonslokalisering i
Sarpsborg: 1. Dobbeltsporet jernbane
tilpasset nåværende trasé gjennom sentrum
og med bruk av eksisterende
stasjonsområde. 2. Dobbeltsporet jernbane
fra Alvim over søndre deler av
Borregaardsjordene med ny stasjon ved
Borregaardsjordene. Rapporten tar for seg
gjeldende planer og utredninger, vurdering
av passasjerpotensialet, utforming og
byutviklingsmuligheter. I sammenstillingen
er alternativ 1 vurdert med bedre eller
tilsvarende verdi som alternativ 2 for alle 13
kriterier/tema med unntak av "kobling med
framtidig høyhastighetstog" og "romslig
stasjonsområde". På bakgrunn av rapporten
fattet Bystyret, i forbindelse med høringen av
KVU’en, vedtak om stasjonslokalisering. En
stasjonslokalisering ved eksisterende stasjon
var best både med hensyn til en styrking av
dagens sentrum, adkomst og
knutepunktutvikling.

Dagens jernbanespor Fredrikstad-Sarpsborg
opprettholdes. Dette kan gi mulighet for en
bybane.

Konsept ØB 4E fra KVU (høyhastighet med
felles stasjon for Fredrikstad og Rolvsøy,
inkludert lokalbane på eksisterende spor),
benevnt som alternativ 2B i Jernbaneverkets
mulighetsstudie fra 2011, ble vurdert i 2012.
Dette konseptet gir ikke et fullgodt tilbud til
de tunge markedene i Fredrikstad og
Sarpsborg og oppfyller heller ikke kravene til
effektivitet (kort overgangstid mellom
transportmidler i sentralt lokaliserte
trafikknutepunkt). Konseptet ble vurdert som
en langt dårligere løsning enn konseptene
ØB 4B (stopp i alle byer) og ØB 4F
(høyhastighet via Sarpsborg med gren til
Fredrikstad) og forkastet. Se kapittel 4 for
nærmere redegjørelse.

Det meste av utredningsarbeidet har
Jernbaneverket allerede utført ifm.
høyhastighetsutredningen i 2010-2011.

Et lokalt togtilbud med seks stasjoner
mellom Ørebekk i Fredrikstad og Hannestad
i Sarpsborg ble vurdert i KVU for
transportsystemet i Nedre Glommaregionen
(2010). Konklusjonen fra virkningsanalysen
var at et lokalt togtilbud FredrikstadSarpsborg har for svakt trafikkgrunnlag til å
kunne inngå i en anbefale strategi. En
bevisst arealutvikling nær jernbanen og
stasjonslokaliseringer kan endre dette i
framtiden.
D14

Fjeldbo, Bjørg
Fjeldbo skriver i sin uttalelse at
planleggingsarbeidet for nytt dobbeltspor i
Østfold fremstår som galskap. Politikerne kan
ikke skjønne konsekvensene av det valget de

Uttalelsen tas til orientering. Ulike konsepter
for framtidig jernbane i Østfold er vurdert i
Jernbaneverkets "Konseptvalgutredning for
IC-strekningen Oslo-Halden" (2012).

Østfoldbanen Haug –
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har tatt. Byene blir ødelagt, oppdelt og endret.
Man må rive eksisterende bebyggelse og
infrastruktur for å frigjøre areal til nye
stasjoner. I tillegg må man på strekningene
rive hus, ødelegge matjord, gårdsbruk,
kulturlandskap og fornminner. Bare på
strekningen fra Trosvik til Borgenhaugen har
Jernbaneverket antydet at det må rives over
300 hus. Støyplager pga. nærføring av
jernbanen vil føre til nedsatt livskvalitet og
annen påkjenning som ikke kan måles i kroner
og øre.

Konsept ØB 4B (med stopp i alle byene) ble
anbefalt lagt til grunn for videre
planleggingsarbeid, og de resterende
konseptene ble forkastet. Konsept ØB 4B er
besluttet av Stortinget. Se kapittel 4 for
nærmere redegjørelse.

Jernbaneverket anbefalte tidligere at man
skulle lage et så rett spor som mulig, som ville
redusere reisetiden mest mulig. Så endret
politikerne sin bestilling til at toget skulle gå
innom byene. Det stilles spørsmål ved om
politikerne har skjønt hva de har bedt om.

Konsept ØB 4E (høyhastighet med felles
stasjon for Fredrikstad og Sarpsborg,
inkludert lokalbane på eksisterende spor) ble
i KVU vurdert til ikke å gi et fullgodt tilbud for
de tunge markedene i Fredrikstad og
Sarpsborg, og oppfylte heller ikke kravet til
effektivitet – kort overgangstid mellom
transportmidler i sentralt lokaliserte
trafikknutepunkt. Konseptet ble vurdert som
en langt dårligere løsning enn konseptene
ØB 4B og ØB 4F og ikke videreført.
Jernbaneverket har anbefalt at KVU-konsept
4B (med stopp i alle byene) ble lagt til grunn
for videre planleggingsarbeid.

Råde stasjon har nylig blitt rustet opp for et
tresifret antall millioner kroner, men til hvilken
nytte? I tillegg må eksisterende infrastruktur
legges om, noe som vil medføre
ekstrakostnader. Dette aspektet har blitt
vektlagt for lite.

Planarbeidet for ny kommunedelplan med
konsekvensutredning for InterCity
dobbeltspor Fredrikstad-Sarpsborg, rv. 110
Simo – St. Croix og fv. 118 med eventuell
omlegging av rv. 111 omfatter ikke Råde
stasjon. Råde stasjon omfattes av planarbeid
for parsell Haug-Seut, som formelt ikke er
igangsatt.

Det fremstår ironisk at Jernbaneverkets
(fagmyndighetens) anbefalte, rette linje ikke
lenger er noe alternativ. Vær så snill, bruk mer
tid på å utrede i håp om å komme fram til en
trasé som ikke ødelegger så mye for
eksisterende bomiljøer, landbruket og naturen.

Jernbaneverket har anbefalt at KVU-konsept
4B (med stopp i alle byene) ble lagt til grunn
for videre planleggingsarbeid.

Greåker, Richard
Greåker skriver i sin uttalelse at ulempene
med foreslåtte korridorer er for mange til at de
kan videreføres. Blant disse er store
ødeleggelser av bebyggelse og kulturminner,
togforsinkelser i anleggsperioden med
tilhørende økt biltrafikk, umulig med 250 km/t,
godstrafikk gjennom boligområder om natten
og trafikk fra Halden og Sarpsborg til Oslo via
Fredrikstad. Det bør heller bygges et
dobbeltspor med rettest mulig linje, samtidig
som man ruster opp dagens bane og bruker
den til lokaltog.

Uttalelsen tas til orientering. Ulike konsepter
for framtidig jernbane i Østfold er vurdert i
Jernbaneverkets "Konseptvalgutredning for
IC-strekningen Oslo-Halden" (2012).
Konsept ØB 4B (med stopp i alle byene) ble
anbefalt lagt til grunn for videre
planleggingsarbeid, og de resterende
konseptene ble forkastet. Konsept ØB 4B er
besluttet av Stortinget. Konsept ØB 4E
(høyhastighet med felles stasjon for
Fredrikstad og Sarpsborg, inkludert
lokalbane på eksisterende spor) ble i KVU
vurdert til ikke å gi et fullgodt tilbud for de
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tunge markedene i Fredrikstad og
Sarpsborg, og oppfylte heller ikke kravet til
effektivitet – kort overgangstid mellom
transportmidler i sentralt lokaliserte
trafikknutepunkt. Konseptet ble vurdert som
en langt dårligere løsning enn konseptene
ØB 4B og ØB 4F og ikke videreført. Se
kapittel 4 for nærmere redegjørelse.
D16

Hagen, Kristoffer
Hagen skriver i sin uttalelse at egne
undersøkelser viser at det er teknisk mulig å
bygge en rørtunnel under Glomma i
Fredrikstad. Stasjonen vil ligge på ca. kote 0
og sporet på ca. kote -15. En forberedelse til
en rørtunnel vil kreve en senket stasjon på
Grønli. Det bes om at muligheten for nevnte
rørtunnel utredes i planarbeidet. Arbeidet bør
omfatte hvilke tiltak som bør gjøres på nye
Grønli stasjon.
En korridor på østsiden av Glomma vil være
billigere og ha færre konsekvenser. Ved
tunnelpåslag på østsiden av Glomma vil det
kunne anlegges en godsterminal nær Borg
Havn. Området vil bli et knutepunkt for gods på
bane, veg og sjø og vil også være aktuelt for
hensetting. Korridor på østsiden er kortere enn
vestsiden og vil få kortere kjøretid.
Kostnadsmessig vil den også kunne komme
bedre ut. Felles bane og ny havnevei fra E6 til
Borg Havn vil kunne være aktuelt. Forutsatt at
rørtunnel under Glomma er mulig, bes korridor
på østsiden av Glomma utredet nærmere i
planarbeidet. Det bes også om at tilkobling for
Ørabanen mot Østfoldbanen i Hafslundområdet utredes i planarbeidet, uavhengig av
korridor.
En korridor på østsiden av Glomma vil ikke
være forenlig med dagens stasjonsplassering i
Sarpsborg, men en lokalisering ved
smelteverket på Hafslund vil være et godt
alternativ. Stasjonen vil ha god tilgjengelighet
og byutviklingspotensial. En stasjonsplassering
på Hafslund kombinert med en gondolbane
over Glomma og industriområdet til sentrum vil
føre redusert reisetid mellom stasjon og torv ift.
dagens situasjon. Mellomstasjon i Østre bydel
kan også være aktuelt. Stasjonen vil få et
større markedsgrunnlag enn dagens
stasjonsplassering og har potensial som
framtidig nav. Forutsatt at en rørtunnel under
Glomma i Fredrikstad er mulig, bes det om at
en stasjonsplassering i nærhet av Hafslund
smelteverk med en tilhørende gondolbane
utredes.

Uttalelsen tas til orientering.
Forslaget til trasé for rørtunnel medfører
utgraving og sprengning av byggegroper i
byen, på begge sider av bredden av
Glomma og på østsiden av Glomma på opp
mot 20 meter under terreng. Røret vil måtte
etableres i en kombinasjon av bløt leire og
berg med både sprengning og graving.
Foreslått rørtrasé krysser flere
løsmasserenner og går i tillegg igjennom et
større løsmasseområde ca. fra Fjellstad og
nordover langs Glomma. Jernbaneverkets
konsulenter har oversikt over egenskapene
for løsmassene i og rundt Fredrikstad fra
tidligere oppdrag. Løsmassene langs
Glomma består av svært bløt og sensitiv
leire til stor dybde. Utgraving ut over 10
meter dybde vil dermed bli svært krevende
og gi økt risiko for hendelser ut over
anleggsområdet. Dette medfører at inngrep
og tilhørende geotekniske stabiliserende
tiltak blir så store og omfattende at det trolig
ikke er teknisk forsvarlig å utføre dem. Med
de gravedybdene som er foreslått, blir
risikoen for skredhendelser uansett for store.
Geoteknisk sett vil forslagsstiller derfor
fraråde å utrede foreslåtte trasé med
rørkulvert som krysser under/i Glomma.
Ettersom forutsetningene for stasjon på
Hafslund faller bort som følge av vurderingen
ovenfor, kommenteres ikke dette nærmere.
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Hagen vedlegger informasjonsark og utredning
om rørtunnel under Glomma med korridor på
østsiden av Glomma samt en vurdering av nye
og tidligere korridorforslag for InterCity HaugHalden.
D17

D18

D19

Heines, Gunnar
Heines skriver i sin uttalelse at det protesteres
på Jernbaneverkets planer for trasévalg for
dobbeltspor mellom Fredrikstad og Sarpsborg.
Sarpsborg vil bli delt i to på langs, og
hundrevis av hus vil bli revet.

Uttalelsen tas til orientering. Ulike konsepter
for framtidig jernbane i Østfold er vurdert i
Jernbaneverkets "Konseptvalgutredning for
IC-strekningen Oslo-Halden" (2012).
Konsept ØB 4B (med stopp i alle byene) ble
anbefalt lagt til grunn for videre
planleggingsarbeid, og de resterende
konseptene ble forkastet. Konsept ØB 4B er
besluttet av Stortinget. Se kapittel 4 for
nærmere redegjørelse.

Det må utarbeides planer og
konsekvensanalyse for rett linje fra Råde til
Halden via Rolvsøy. Det er mange som må
kjøre til stasjonen, og disse kan like godt kjøre
til for eksempel Rolvsøy. Rett linje vil gi et
bedre reisetilbud til Nedre Glomma og berøre
et fåtall hus. Eksisterende trasé kan benyttes
til en bybane.

Konsept ØB 4E (høyhastighet med felles
stasjon for Fredrikstad og Sarpsborg,
inkludert lokalbane på eksisterende spor) ble
i KVU vurdert til ikke å gi et fullgodt tilbud for
de tunge markedene i Fredrikstad og
Sarpsborg, og oppfylte heller ikke kravet til
effektivitet – kort overgangstid mellom
transportmidler i sentralt lokaliserte
trafikknutepunkt. Konseptet ble vurdert som
en langt dårligere løsning enn konseptene
ØB 4B og ØB 4F og ikke videreført.

Hva er prisen i kroner og øre for de ulike
alternativene? Det menneskelige vet man
allerede. Heines ber om at man tar til fornuft
og påpeker at det ikke er noen skam å snu.

Investeringskostnader for konsept ØB 4B og
ØB 4F er beregnet til henholdsvis 19,9 og
23,7 milliarder kroner (2011-kroner). Konsept
ØB 4E ble ikke kostnadsberegnet fordi det
ikke ble videreført. I Jernbaneverkets
mulighetsstudie for utbyggingskonsepter for
InterCity-strekningen Østfoldbanen (2011)
ble forventede investeringskostnader for et
konsept med stopp i alle byene og et
konsept via Rolvsøy begge satt til ca. 16
milliarder (2010-kroner).

Heines, Vera
Uttalelsen er identisk med uttalelse D17 fra
Gunnar Heines.
Johansen, Henning
Johansen skriver i sin uttalelse at det på
informasjonsmøtene 17. mars, 31. mai og 1.
juni 2016 var massiv motstand fra salen mot at
dobbeltsporet planlegges lagt innom sentrum
av Fredrikstad og Sarpsborg.
Dersom dobbeltsporet blir lagt via Fredrikstad,
kommer pendlere fra vestre deler av
Sarpsborg fortsatt til å benytte Råde stasjon.
Alle Johansen har vært i kontakt med mener

Se kommentarer til uttalelse D17 fra Gunnar
Heines.

Uttalelsen tas til orientering. Ulike konsepter
for framtidig jernbane i Østfold er vurdert i
Jernbaneverkets "Konseptvalgutredning for
IC-strekningen Oslo-Halden" (2012).
Konsept ØB 4B (med stopp i alle byene) ble
anbefalt lagt til grunn for videre
planleggingsarbeid, og de resterende
konseptene ble forkastet. Konsept ØB 4B er
besluttet av Stortinget. Se kapittel 4 for
nærmere redegjørelse.
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det er meningsløst å rasere Fredrikstad og
Sarpsborg. Eksisterende banestrekning kan
benyttes som lokalbane og tilbringerbane til ny
sentralstasjon på Rolvsøy.
Hva med store utfordringer med stasjon på
Grønli, med fire spor, firefelts vei og dårlige
grunnforhold? Hva med å bygge tunneler med
lite fjelloverdekning over boliger? Hva med
utfordringer med vanskelige grunnforhold i
Fredrikstad og Sarpsborg?

Som forberedende arbeid til oppstart av
kommunedelplan med konsekvensutredning
og teknisk hovedplan, ble det utarbeidet en
forstudie. Forstudien ble utarbeidet som en
teknisk/økonomisk kvalitetssikring av
korridor fra KVU og er i all hovedsak basert
på foreliggende, kjent grunnlagsinformasjon.
Etter Jernbaneverkets vurdering er det
gjennom arbeidet med forstudien ikke
fremkommet nye opplysninger som tilsier at
man bør revurdere konsept for utbygging av
InterCity Østfoldbanen fra Haug til Halden.

Hva med store kostnader for innløsning av
direkte berørte boliger og verdiforringelse som
følge av nærføring? Hva med alle
menneskeskjebner som mister sine
eiendommer? Hva med forsinkende tvister ved
ekspropriasjon?

Forslagsstillerne har forståelse for at
prosjektet kan være en belastning for flere
grunneiere. Erverv av nødvendig eiendom
fra berørte grunneiere vil håndteres i
henhold til gjeldende lovverk og praksis.
Brosjyren "Grunneier møter Jernbaneverket"
gir informasjon om prinsipper for erstatning.
Se Jernbaneverket sin nettside
http://www.jernbaneverket.no for detaljert
informasjon.

Hva med store ulemper med støy og
vibrasjoner fra godstog på natt?

I det videre planleggingsarbeidet vil det
utføres støy- og vibrasjonsberegninger for
togtrafikk og nødvendige avbøtende tiltak vil
bli innarbeidet og utført.

Hva med de historiske verneområdene ved
Sarpsfossen?

Framtidig jernbanekorridor skal forholde seg
til en rekke jernbanetekniske krav og også
vurderes mot en rekke andre forhold. I det
videre planleggingsarbeidet vil det jobbes
videre med å optimalisere tekniske
løsninger. Konsekvenser for nærmiljø og
friluftsliv vil være blant forholdene som vil
påvirke optimaliseringsarbeidet.
Konsekvenser for kulturminner og kulturmiljø
vil være blant forholdene som vil kunne
påvirke optimaliseringsarbeidet. Det vil
legges vekt på en god og tett dialog med
Fylkeskonservator og Riksantikvar fram mot
forslag til kommunedelplan med
konsekvensutredning og endelig planvedtak.
I det videre planleggingsarbeidet vil det
utarbeides en samfunnsøkonomisk analyse
som grovt sett består av en nytte/kostanalyse, vurderinger av landskapsbilde,
kulturmiljø, naturmangfold, naturressurser,
nærmiljø og friluftsliv samt oppnåelse av
prosjektets mål. Basert på en helhetlig
vurdering av disse forholdene vil det gis en
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anbefaling for valg av korridor for tiltakene.
Utredning av konsekvenser for kulturmiljø vil
inkludere vurdering av avbøtende tiltak i
permanent fase og anleggsfase. Dette er
nærmere beskrevet i forslag til planprogram.
Hva med tilknytningen til sporet fra Østre linje?

Østre linje skal videreføres og vil kobles til
Vestre linje ved Hafslund.

Hva med omfattende anleggstrafikk? Hvordan
skal det være mulig å bygge under å berøre
drift på eksisterende bane?

I det videre planleggingsarbeidet vil det
jobbes med planlegging av fasedrift, dvs.
hvordan jernbanen skal driftes under ulike
faser av anleggsperioden.

Hvordan kan det være mulig at stasjonen på
Rolvsøy må ligge 30 meter over bakken?

Overordnede vurderinger av konseptet på
KVU-nivå antyder mer eller mindre 30 meter
over bakkenivå. Ettersom dette konseptet
ikke svarer tilfredsstillende på prosjektets
mål og krav, anses det riktigere å bruke
planleggingsressurser på at løsninger blir
best mulig i anbefalt korridor.

Er det realistisk med kjøretid FredrikstadHalden på 15 minutter?

Ruteopplegg skissert i KVU gir en reisetid på
21 minutter mellom Fredrikstad og Halden.
Det er et mål å forbedre denne reisetiden
ytterligere, ned mot 15 minutter.

Kan tunnelboremaskiner fra Follobanen
benyttes?

Tunnelboremaskiner fra Follobanen vil ikke
kunne gjenbrukes, da de er planlagt avsatt i
fjellet ved Follobanen etter endt
anleggsperiode.

Johansen kommer med bakgrunn i
spørsmålene med innvendinger mot bygges av
dobbeltspor som planlagt. Jernbaneverket
ønskes utredet «rett linje». Ved å bygge
dobbeltsporet nord/vest for Skinnerflo med
tunnel under Fredrikstadmark vil dette berøre
langt færre. Kostnadene knyttet til drift av nytt
dobbelt og eksisterende enkeltspor bør være
økonomisk formålstjenlig pga. kortere
strekning. Med slik løsning bør det også være
mulig å legge til rette for stopp i Skjeberg.

Konsept ØB 4E fra KVU (høyhastighet med
felles stasjon for Fredrikstad og Rolvsøy,
inkludert lokalbane på eksisterende spor),
benevnt som alternativ 2B i Jernbaneverkets
mulighetsstudie fra 2011, ble vurdert i 2012.
Dette konseptet gir ikke et fullgodt tilbud til
de tunge markedene i Fredrikstad og
Sarpsborg og oppfyller heller ikke kravene til
effektivitet (kort overgangstid mellom
transportmidler i sentralt lokaliserte
trafikknutepunkt). Konseptet ble vurdert som
en langt dårligere løsning enn konseptene
ØB 4B (stopp i alle byer) og ØB 4F
(høyhastighet via Sarpsborg med gren til
Fredrikstad) og forkastet.

Råde stasjon har nylig blitt oppgradert, og det
er synd om det ikke er mulig å innlemme den i
framtidige planer.
I Europa, inkludert Sverige og Finland, har det
i mange år blitt satset på høyhastighetsbaner.
Det er veldig viktig å undersøke hvordan den
politiske beslutningsprosessen har vært i
denne saken.

Høyhastighetstog gjennom Østfold er rettet
mot lange reiser med få stopp. Høyhastighet
vil derfor ikke dekke det samme
transportmarkedet som InterCity-tilbudet og
svarer ikke på de trafikale behovene som er
kartlagt i transportkorridoren.
Markedsanalysene viser at utbygging på
strekningen Oslo-Halden bør følge en
korridor langs dagens trasé, og at byene må
betjenes med et InterCity-tilbud som krever
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dobbeltspor og sentralt lokaliserte stasjoner.
Høyhastighetstog gjennom Østfold må derfor
begrunnes ut fra et markedsgrunnlag og
behov som ikke er sammenfallende med
InterCity-tilbudet. InterCity-traseer med
dobbelt spor kan på deler av strekningen
være et senere ledd i høyhastighetssatsning.
Jernbaneverket satt etter mandat fra
Samferdselsdepartementet i gang et eget
utredningsarbeid for å framskaffe et relevant
beslutningsgrunnlag for et mulig
høyhastighetsnett i Norge, hvor strekningen
Oslo-Gøteborg var en av strekningene.
Denne høyhastighetsutredningen ble
ferdigstilt i 2012 og var ikke i strid med
forutsetningene for og resultatene av KVU
for IC Østfoldbanen.

D20

Svært mange er av den oppfatning av at
prosjektet må vurderes på nytt, framfor
rasering av omfattende boligområder og
etablere en langsgående barriere i
byområdene. Det er lite realistisk at det vil bli
bygget en høyhastighetsbane senere. Det må
være bedre å tenke seg om, bruke tid på dette
og bygge en flott og framtidsrettet jernbane.

Som forberedende arbeid til oppstart av
kommunedelplan med konsekvensutredning
og teknisk hovedplan, ble det utarbeidet en
forstudie. Forstudien ble utarbeidet som en
teknisk/økonomisk kvalitetssikring av
korridor fra KVU og er i all hovedsak basert
på foreliggende, kjent grunnlagsinformasjon.
Etter Jernbaneverkets vurdering er det
gjennom arbeidet med forstudien ikke
fremkommet nye opplysninger som tilsier at
man bør revurdere konsept for utbygging av
InterCity Østfoldbanen fra Haug til Halden.

Johansen vedlegger en punktliste med 20
fordeler med «rett linje», kart som viser
tettbebyggelsen i Nedre Glomma, samt et
innlegg som tidligere er overlevert
Jernbaneverket v/Elisabeth Nordli og vært på
trykk i Sarpsborg Arbeiderblad.

Informasjonen tas til orientering.

Killi, Rangveig og Sandberg, Gudmund
Killi og Sandberg skriver i sin uttalelse at de
negative konsekvensene av et nytt dobbeltspor
gjennom sentrum av Sarpsborg vil bli langt
større enn tidligere forespeilet og katastrofale.
Flere hundre hus må rives, og mange tusen
mennesker vil berøres av støy. Byen deles i to.

Uttalelsen tas til orientering. Som
forberedende arbeid til oppstart av
kommunedelplan med konsekvensutredning
og teknisk hovedplan, ble det utarbeidet en
forstudie. Forstudien ble utarbeidet som en
teknisk/økonomisk kvalitetssikring av
korridor fra KVU og er i all hovedsak basert
på foreliggende, kjent grunnlagsinformasjon.
Etter Jernbaneverkets vurdering er det
gjennom arbeidet med forstudien ikke
fremkommet nye opplysninger som tilsier at
man bør revurdere konsept for utbygging av
InterCity Østfoldbanen fra Haug til Halden.
I det videre planleggingsarbeidet vil det
utføres støyberegninger for tog- og biltrafikk
og nødvendige avbøtende tiltak vil bli
innarbeidet og utført.
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Et nytt dobbeltspor fra Haug til Halden med
stopp i alle byer, som lagt til grunn for forslag
til planprogram, vil berøre tettbebyggelsen i
Nedre Glomma. Tettbebyggelsen i Nedre
Glomma er i eksisterende situasjon «delt» av
en jernbanelinje. Som del av prosjekteringsog planleggingsarbeidet for nytt dobbeltspor
vil det arbeides med tekniske løsninger som
vil redusere barrierevirkning og opprettholde
god tilgjengelighet.
Jan Engsmyr har fremmet forslag om et
dobbeltspor som følger E6 med stasjon på
Tunejordet eller Alvim. Det er fornuftig å legge
traseen utenfor bykjernen, og man ber om at
dette blir vurdert på nytt.

Ulike konsepter for framtidig jernbane i
Østfold er vurdert i Jernbaneverkets
"Konseptvalgutredning for IC-strekningen
Oslo-Halden" (2012). Konsept ØB 4B (med
stopp i alle byene) ble anbefalt lagt til grunn
for videre planleggingsarbeid, og de
resterende konseptene ble forkastet.
Konsept ØB 4B er besluttet av Stortinget. Se
kapittel 4 for nærmere redegjørelse.
Konsept ØB 4F (høyhastighet til Sarpsborg
med gren til Fredrikstad) ble i KVU utredet
på samme nivå som anbefalt konsept.
Konsept ØB 4B gir flest reiser til/fra Oslo og
internt i Østfold og størst andel overført
trafikk fra vei. Når de gjelder krav utledet av
behov og mål, oppfyller konsept ØB 4B disse
bedre enn de øvrige konseptene.
Overordnede vurderinger av konsekvenser
for ikke-prissatte konsekvenser i
konseptanalysen i KVU viser at
landskapsbilde, kulturmiljø, naturmangfold,
nærmiljø/friluftsliv og naturressurser påvirkes
mer negativt av konsept ØB 4F enn konsept
ØB 4B. Konseptet gir også størst nytte for
trafikantene, og kommer best ut når det
gjelder netto nytte og investeringer. Som
forberedende arbeid til oppstart av
kommunedelplan med konsekvensutredning
og teknisk hovedplan, ble det utarbeidet en
forstudie. Forstudien ble utarbeidet som en
teknisk/økonomisk kvalitetssikring av
korridor fra KVU og er i all hovedsak basert
på foreliggende, kjent grunnlagsinformasjon.
Etter Jernbaneverkets vurdering er det
gjennom arbeidet med forstudien ikke
fremkommet nye opplysninger som tilsier at
man bør revurdere konsept for utbygging av
InterCity Østfoldbanen fra Haug til Halden.

D21

Klipper, Gunnar
Klipper refererer i sin uttalelse til tidligere
epost-kommunikasjon med Jernbaneverket v/
planleggingsleder Alf Louis Solvang.
Planavgrensning for korridor A2 burde utvides
til å omfatte Gamle Kirkevei fra Falchåsveien

Uttalelsen tas til orientering. Avgrensning av
utredningskorridor A2 er basert på et utkast
til jernbanetrasé fra forberedende
planleggingsarbeider. Framtidig
jernbanekorridor skal forholde seg til en
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rekke jernbanetekniske krav og også
vurderes mot en rekke andre forhold. I det
videre planleggingsarbeidet vil det jobbes
videre med blant annet kartlegging av
grunnforhold. Basert på kjent informasjon er
det ansett at korridor A2 er dekkende for
aktuelle løsninger i områder. Dersom senere
optimalisering og/eller undersøkelser tilsier
at korridoren bør utvides, så vil det ble
gjennomført nødvendig tilleggsvarsling for å
ivareta dette.
I det videre planleggingsarbeidet vil
forslagsstiller jobbe med å optimalisere
tekniske løsninger. Beslag av boliger og
nærmiljø generelt vil være blant forholdene
som vil kunne påvirke
optimaliseringsarbeidet.

D22

D23

Langebeck, Hans
Langebeck skriver i sin uttalelse at det i
forstudien er bemerket at alternativ 4b ved
Rolvsøysund berører Moa idrettsplass og to
boliger (antas å være Moaveien 35 og 37).
Langebeck mener at idrettsplassen bør kunne
fungere godt med en jernbanebru som vist i
forstudien og viser til lignende eksempler. Det
vil være langt verre om brua forskyves mot
nord, noe som vil medføre riving av langt flere
boliger. Det bør også være mulig å
optimalisere plassering av idrettsplassen noe i
forhold til eventuell jernbanebru.
Langvik, Mari
Langvik skriver i sin uttalelse at det i disse
dager råder stor fortvilelse blant mange
beboere i Fredrikstad fordi man ser at man vil
få hjemmene sine rasert av framtidig
jernbanetrasé. Enten grunnet riving eller
støyproblematikk.

Jernbaneverket og politikerne oppfattes som
steile i denne saken. I et så stort og langsiktig
prosjekt bør man ta seg tid til å utrede alle
alternativer grundig før man tar en beslutning.
Man kan ikke la det gå prestisje i en så stor
sak.

Uttalelsen tas til orientering. Framtidig
jernbanekorridor skal forholde seg til en
rekke jernbanetekniske krav og også
vurderes mot en rekke andre forhold. I det
videre planleggingsarbeidet vil det jobbes
videre med å optimalisere tekniske
løsninger. Beslag av boliger, nærmiljø og
friluftsliv (inkludert idrettsanlegg) generelt vil
være blant forholdene som vil kunne påvirke
optimaliseringsarbeidet.

Uttalelsen tas til orientering.
Forslagsstillerne har forståelse for at
prosjektet kan være en belastning for flere
grunneiere. Erverv av nødvendig eiendom
fra berørte grunneiere vil håndteres i
henhold til gjeldende lovverk og praksis.
Brosjyren "Grunneier møter Jernbaneverket"
gir informasjon om prinsipper for erstatning.
Se Jernbaneverket sin nettside
http://www.jernbaneverket.no for detaljert
informasjon. I det videre
planleggingsarbeidet vil det utføres
støyberegninger for togtrafikk og nødvendige
avbøtende tiltak vil bli innarbeidet og utført.
Ulike konsepter for framtidig jernbane i
Østfold er vurdert i Jernbaneverkets
"Konseptvalgutredning for IC-strekningen
Oslo-Halden" (2012). Konsept ØB 4B (med
stopp i alle byene) ble anbefalt lagt til grunn
for videre planleggingsarbeid, og de
resterende konseptene ble forkastet.
Konsept ØB 4B er besluttet av Stortinget. Se
kapittel 4 for nærmere redegjørelse.
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Langvik har store problemer med å se
viktigheten av en jernbanestasjon i nærhet av
sentrum for beboerne i Fredrikstad og
Sarpsborg. Det er mange som kjører til dagens
jernbanestasjon og parkerer bilen, noe som
fører til problemer med ulovlig parkering i
området. Det stilles spørsmål om det spiller
noen rolle om man må kjøre i den ene eller
andre retningen. Hva er fem minutter ekstra i
bilen fra eller til? For andre vil det bli kortere
reisevei.
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Analyser av tilgjengelighet utført av
Fredrikstad kommune viser at:
Fredrikstad stasjon (Grønli)
12 800 har inntil 20 minutter gangavstand
22 700 har inntil 10 minutter sykkelavstand
50 500 har inntil 20 minutter sykkelavstand
Sarpsborg stasjon
10 100 har inntil 20 minutter gangavstand
17 700 har inntil 10 minutter sykkelavstand
41 000 har inntil 20 minutter sykkelavstand
Rolvsøy stasjon (plassert på KVU-trasé ved
Dikeveien)
3 100 har inntil 20 minutter gangavstand
6 700 har inntil 10 minutter sykkelavstand
25 400 har inntil 20 minutter sykkelavstand
Befolkningstall per 31. desember 2013,
avrundet til nærmeste hele hundre. Dvs. at
ca. 65 % av Fredrikstad kommunes
befolkning og ca. 76 % av Sarpsborg
kommunes befolkning bor innenfor 20
minutters sykkelavstand til framtidige
sentrumsstasjoner. I henhold til nasjonale
retningslinjer for arealplanlegging og
gjeldende kommuneplaner i Sarpsborg og
Fredrikstad skal befolkningsvekst i hovedsak
skje gjennom fortetting i sentrale byområder,
og det kan derfor forventes at disse tallene
vil stige ytterligere i årene som kommer.

Det vil bli en stor kostnad å legge jernbanen i
en tunnel, men kan det alt i alt på lang sikt
være mer lønnsomt? Det er et kjent problem i
Norge at man klatter på eksisterende
kjerreveger. Det stilles spørsmål om det er
beboerne i byene som bruker jernbanen daglig
eller turistene man bygger, og om det er verdt
å ofre så mange menneskers bosituasjon på
kort og lang sikt.
D24

Magnussen, Hans Einar
Magnussen skriver i sin uttalelse at NTP sitt
forslag om at dobbeltsporet skal gå igjennom
Fredrikstad og Sarpsborg og planprogram
basert på konsept ØB 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.

Det stilles spørsmål ved begrunnelsen for
forkasting av konsept 4E (høy hastighet med

I det videre planleggingsarbeidet vil bruk av
tunnel og dagsone vurderes innenfor
tekniske og økonomiske rammer.

Uttalelsen tas til orientering. Ulike konsepter
for framtidig jernbane i Østfold er vurdert i
Jernbaneverkets "Konseptvalgutredning for
IC-strekningen Oslo-Halden" (2012).
Konsept ØB 4B (med stopp i alle byene) ble
anbefalt lagt til grunn for videre
planleggingsarbeid, og de resterende
konseptene ble forkastet. Konsept ØB 4B er
besluttet av Stortinget. Se kapittel 4 for
nærmere redegjørelse.
Konsept ØB 4E fra KVU (høyhastighet med
felles stasjon for Fredrikstad og Rolvsøy,
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felles stasjon for Fredrikstad og Sarpsborg,
inkludert lokal bane på eksisterende spor).
Valg av konsept som skulle videreføres ble
gjort bare på bakgrunn av stasjonsplassering.
Konsekvensene for området omkring og
mellom stasjonene ble overhodet ikke
diskutert. Konsept 4B vil klyve storbyen Nedre
Glomma i to og påvirke hele det framtidig
området avsatt til tettbebyggelse.

inkludert lokalbane på eksisterende spor),
benevnt som alternativ 2B i Jernbaneverkets
mulighetsstudie fra 2011, ble vurdert i 2012.
Dette konseptet gir ikke et fullgodt tilbud til
de tunge markedene i Fredrikstad og
Sarpsborg og oppfyller heller ikke kravene til
effektivitet (kort overgangstid mellom
transportmidler i sentralt lokaliserte
trafikknutepunkt). Konseptet ble vurdert som
en langt dårligere løsning enn konseptene
ØB 4B (stopp i alle byer) og ØB 4F
(høyhastighet via Sarpsborg med gren til
Fredrikstad) og forkastet. Så lenge konseptet
ikke tilfredsstilte samfunnets og prosjektets
mål og krav (basert på blant annet kartlagte
behov), var det ikke relevant å vurdere andre
aspekter ved konseptet.

Ingen i Nedre Glomma-regionen vil ha en bred
jernbanekorridor gjennom storbyen, at
hundrevis av boliger, virksomheter,
institusjoner parteres og raseres, at tusenvis
av mennesker skal plages av støy, rystelser og
farer. I tillegg kommer at «rett linje» kan
bygges uten driftsforstyrrelser på eksisterende
bane.

Et nytt dobbeltspor fra Haug til Halden med
stopp i alle byer, som lagt til grunn for forslag
til planprogram, vil berøre tettbebyggelse i
Nedre Glomma. Tettbebyggelsen i Nedre
Glomma er i eksisterende situasjon «delt» av
en jernbanelinje. Som del av prosjekteringsog planleggingsarbeidet for nytt dobbeltspor
vil det arbeides med tekniske løsninger som
vil begrense barrierevirkning og opprettholde
god tilgjengelighet. I det videre
planleggingsarbeidet vil det også utføres
støy- og vibrasjonsberegninger for togtrafikk
og nødvendige avbøtende tiltak vil bli
innarbeidet og utført.

Konseptanalysen beskriver mange og alvorlige
negative konsekvenser av konsept 4B. "Rett
linje" vil eliminere så godt som alle disse.
Konsept 4E ble forkastet med bakgrunn i
lettvinte og uforståelige argumenter om
trafikkgrunnlag og svært viktige opplysninger
ble holdt tilbake. Politikere hadde ikke noe
reelt alternativ til konsept 4B.

Se kommentar ovenfor.

Magnussen protesterer mot NTP og forslag til
planprogram som omfatter stasjoner i
Fredrikstad og Sarpsborg og forlanger
videreføringen av planleggingsarbeidet lagt på
is inntil konsept 4E er utredet på samme nivå
som de andre konseptene i Jernbaneverkets
analyse.

Som forberedende arbeid til oppstart av
kommunedelplan med konsekvensutredning
og teknisk hovedplan, ble det utarbeidet en
forstudie. Forstudien ble utarbeidet som en
teknisk/økonomisk kvalitetssikring av
korridor fra KVU og er i all hovedsak basert
på foreliggende, kjent grunnlagsinformasjon.
Etter Jernbaneverkets vurdering er det
gjennom arbeidet med forstudien ikke
fremkommet nye opplysninger som tilsier at
man bør revurdere konsept for utbygging av
InterCity Østfoldbanen fra Haug til Halden.

Martinsen, Unn-Christin
Martinsen skriver i sin uttalelse at folket er bedt

Uttalelsen tas til orientering. Framtidig
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om forslag til beliggenhet for dobbeltsporet.
Nytt spor kan legges langs dagens spor fra
Rolvsøysund til Sarpsborg stasjon. Det er
uforståelig at det må bygges veier og tunneler
som vil rasere 150 boliger og Greåker fort.
Dagliglivet til 500 barn og barnefamilier vil bli
rasert ved riving av Lande skole. Dagliglivet til
folk må tas på alvor.
D26
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Nes, Karianne Hjørnevik
Nes skriver i sin uttalelse at de driver Nes
gård, som er direkte berørt av en av traseene
fra forstudien og som ligger innenfor
planområdet. Jernbane er viktig og landbruk,
kulturlandskap og historie er viktig.
Planprogrammet må ivareta og imøtekomme
de ulike interessene best mulig.
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jernbanekorridor skal forholde seg til en
rekke jernbanetekniske krav og også
vurderes mot en rekke andre forhold.
Utvidelse av eksisterende trasé tilfredsstiller
ikke dagens jernbanetekniske krav, og er
derfor ikke en aktuell løsning.

Uttalelsen tas til orientering. I det videre
planleggingsarbeidet vil det utarbeides en
samfunnsøkonomisk analyse som grovt sett
består av en nytte-/kostanalyse, vurderinger
av landskapsbilde, kulturmiljø,
naturmangfold, naturressurser, nærmiljø og
friluftsliv samt oppnåelse av prosjektets mål.
Basert på en helhetlig vurdering av disse
forholdene vil det gis en anbefaling for valg
av korridor for tiltakene. Dette er nærmere
beskrevet i forslag til planprogram.

Forstudien er overflatisk når det gjelder
grunnforhold, kulturlandskapsverdier og
næringsverdiene på Nes. Grunnforholdene
(kvikkleire) er en særlig bekymring.

Forstudien ble utarbeidet som en
teknisk/økonomisk kvalitetssikring av
korridor fra KVU og er i all hovedsak basert
på foreliggende, kjent grunnlagsinformasjon.
I det videre planleggingsarbeidet vil det
gjennomføres et omfattende kartleggings- og
utredningsarbeid for å supplere foreliggende,
kjent grunnlagsinformasjon. Dette inkluderer
også grunnforhold. Verdiene knyttes til Nes
gård vil bli nærmere beskrevet i det endelige
forslaget til kommunedelplan med
konsekvensutredning.

Nes gård har 130 fornøyde andelsbønder som
nyter økologiske grønnsaker og rekreasjon. Ut
fra næringshensyn på Nes gård, er det
ønskelig at Nes gård tas ut av
planprogrammet.

Framtidig jernbanekorridor skal forholde seg
til en rekke jernbanetekniske krav og også
vurderes mot en rekke andre forhold. Det er
på det nåværende tidspunkt ikke aktuelt å
innskrenke planområdet på bakgrunn av én
enkelt verdi. I det videre
planleggingsarbeidet vil det jobbes videre
med å optimalisere tekniske løsninger.
Konsekvenser for kulturmiljø og
naturressurser vil være blant forholdene som
vil kunne påvirke optimaliseringsarbeidet.

Nesset, Christer
Nesset skriver i sin uttalelse at det bes om en
ny vurdering av dobbeltspor gjennom
Fredrikstad og Sarpsborg med bakgrunn i at
de negative konsekvensene for begge byer vil
bli svært mye større enn tidligere antatt.

Uttalelsen tas til orientering. Ulike konsepter
for framtidig jernbane i Østfold er vurdert i
Jernbaneverkets "Konseptvalgutredning for
IC-strekningen Oslo-Halden" (2012).
Konsept ØB 4B (med stopp i alle byene) ble
anbefalt lagt til grunn for videre
planleggingsarbeid, og de resterende
konseptene ble forkastet. Konsept ØB 4B er
besluttet av Stortinget. Se kapittel 4 for
nærmere redegjørelse.

Østfoldbanen Haug –
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Antallet hus som må rives for minimal
innsparing i reisetid mellom Råde og
Fredrikstad. Omvei om Fredrikstad og
Sarpsborg mot Halden og kontinentet er ikke i
tråd med fokus på kort reisetid.

Konsept ØB 4E fra KVU (høyhastighet med
felles stasjon for Fredrikstad og Rolvsøy,
inkludert lokalbane på eksisterende spor),
benevnt som alternativ 2B i Jernbaneverkets
mulighetsstudie fra 2011, ble vurdert i 2012.
Dette konseptet gir ikke et fullgodt tilbud til
de tunge markedene i Fredrikstad og
Sarpsborg og oppfyller heller ikke kravene til
effektivitet (kort overgangstid mellom
transportmidler i sentralt lokaliserte
trafikknutepunkt). Konseptet ble vurdert som
en langt dårligere løsning enn konseptene
ØB 4B (stopp i alle byer) og ØB 4F
(høyhastighet via Sarpsborg med gren til
Fredrikstad) og forkastet.

Det er støyproblemer knyttet til godstrafikk,
spesielt om natt.

I det videre planleggingsarbeidet vil det også
utføres støy- og vibrasjonsberegninger for
togtrafikk og nødvendige avbøtende tiltak vil
bli innarbeidet og utført.

Med bakgrunn i prognoser for
passasjerutvikling virker forslaget ugunstig for
stasjoner fra Sarpsborg og sørover. Sarpinger
vil i stor grad benytte Råde. Grunnforhold er
krevende, og det er gjort altfor få analyser av
grunnforhold til å mene noe om total
prosjektkostnad. Det vil ødelegge for framtidig,
lokal banetransport mellom byene. I Onsøy og
Sarpsborg vil banen skjære seg igjennom
fredete kulturminneområder som vil bli tapt for
alle framtid. Foreslått trasé kan ikke oppnå
hastighet på 250 km/t og burde således vært
forkastet.

Konsept ØB 4F (høyhastighet til Sarpsborg
med gren til Fredrikstad) ble i KVU utredet
på samme nivå som anbefalt konsept.
Konsept ØB 4B gir flest reiser til/fra Oslo og
internt i Østfold og størst andel overført
trafikk fra vei. Når de gjelder krav utledet av
behov og mål, oppfyller konsept ØB 4B disse
bedre enn de øvrige konseptene.
Overordnede vurderinger av konsekvenser
for ikke-prissatte konsekvenser i
konseptanalysen i KVU viser at
landskapsbilde, kulturmiljø, naturmangfold,
nærmiljø/friluftsliv og naturressurser påvirkes
mer negativt av konsept ØB 4F enn konsept
ØB 4B. Konseptet gir også størst nytte for
trafikantene, og kommer best ut når det
gjelder netto nytte og investeringer.

Det bes om at det gjøres en ny vurdering av
«rett linje» mellom Råde og Halden med felles
stasjon for Fredrikstad og Sarpsborg mellom
byene. Det vises til alternativ 2B i KVU.

Som forberedende arbeid til oppstart av
kommunedelplan med konsekvensutredning
og teknisk hovedplan, ble det utarbeidet en
forstudie. Forstudien ble utarbeidet som en
teknisk/økonomisk kvalitetssikring av
korridor fra KVU og er i all hovedsak basert
på foreliggende, kjent grunnlagsinformasjon.
Etter Jernbaneverkets vurdering er det
gjennom arbeidet med forstudien ikke
fremkommet nye opplysninger som tilsier at
man bør revurdere konsept for utbygging av
InterCity Østfoldbanen fra Haug til Halden.

Odsbu, Håvard
Odsbu skriver i sin uttalelse at det er viktig at
det tas god nok høyde for hvor de som mister

Uttalelsen tas til orientering. De nye tiltakene
vil medføre behov for sanering av et større
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huset som følge av utbyggingen skal flytte. Det
snakkes om 120 boliger pluss en skole i
Sarpsborg alene. Det stilles spørsmål ved om
man har tatt høyde for å bygge ny skole og
120 boliger i løpet av fire år. Kabalen går ikke
opp.

antall boliger. Forslagsstiller og kommunal
planmyndighet vil drøfte løsninger for
erstatningsarealer for boliger som saneres.
Kommunal planmyndighet vil prioritere dette
i arbeidet med å revidere arealplanen, som
starter opp i 2017. I følge Sarpsborg
kommune foreligger det allerede
reguleringsplaner for ca. 2000 boliger i
kommunen. Utgifter til grunnerverv, inkludert
eventuell ny skole, vil inkluderes i
investeringskostnader som legges til grunn
for den samfunnsøkonomiske analysen.

Det virker helt absurd at man ikke skal utrede
et reelt alternativt til jernbanestasjon i sentrum,
og det ønskes at Jernbaneverket påvirker
politikerne til å ta med «rett linje» som
alternativ.

Ulike konsepter for framtidig jernbane i
Østfold er vurdert i Jernbaneverkets
"Konseptvalgutredning for IC-strekningen
Oslo-Halden" (2012). Konsept ØB 4B (med
stopp i alle byene) ble anbefalt lagt til grunn
for videre planleggingsarbeid, og de
resterende konseptene ble forkastet.
Konsept ØB 4B er besluttet av Stortinget.
Konsept ØB 4E fra KVU (høyhastighet med
felles stasjon for Fredrikstad og Rolvsøy,
inkludert lokalbane på eksisterende spor),
benevnt som alternativ 2B i Jernbaneverkets
mulighetsstudie fra 2011, ble vurdert i 2012.
Dette konseptet gir ikke et fullgodt tilbud til
de tunge markedene i Fredrikstad og
Sarpsborg og oppfyller heller ikke kravene til
effektivitet (kort overgangstid mellom
transportmidler i sentralt lokaliserte
trafikknutepunkt). Konseptet ble vurdert som
en langt dårligere løsning enn konseptene
ØB 4B (stopp i alle byer) og ØB 4F
(høyhastighet via Sarpsborg med gren til
Fredrikstad) og forkastet. Se kapittel 4 for
nærmere redegjørelse.

Olsen, Odd
Olsen skriver i sin uttalelse at han foreslår
felles planlegging av bane og veg i samme
trasé, senket jernbane i terreng og elementer
som kan settes sammen som moduler som
kostnadsbesparende tiltak. Med utbygging av
bane og veg i samme tidsrom burde det være
mulig å finne felles løsninger.
Olsen vedlegger et prinsippsnitt som viser en
bane- og vegløsning i to nivåer, med veg på
lokk over jernbane.

Uttalelsen tas til orientering. Jernbaneverket,
Statens vegvesen og Sarpsborg kommune
har avtalt felles planlegging av bane og veg i
området fra Simo til Grønli i Fredrikstad
kommune (ny rv. 110) og fra Østre bydel til
Klavestad i Sarpsborg kommune (ny fv. 118
og rv. 111). Framtidig jernbanekorridor skal
forholde seg til en rekke jernbanetekniske
krav og også vurderes mot en rekke andre
forhold. I det videre planleggingsarbeidet vil
forslagsstiller jobbe med å optimalisere
tekniske løsninger, som også inkluderer
vurdering av felles løsninger for bane og veg
samt tiltakets plassering i høyde. Bruk av
elementer og andre detaljerte løsninger for
utførelse av tiltaket vil ikke bli vurdert på et
så overordnet nivå som kommunedelplan og
teknisk hovedplan, men vil bli vurdert på
regulerings- eller byggeplannivå.
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Pettersen, Martin
Pettersen skriver i sin uttalelse at man
forundres over at den mest intuitive traseen
(rett linje gjennom Nedre Glomma) er forkastet
i tidligere utredninger uten å være skikkelig
utredet. Utredningsarbeidet virker
forutbestemt. For eksempel er det åpenbart at
når det gjelder støy, ulykkespotensial og
kulturvern, kommer et alternativ utenom byene
bedre ut. Begrunnelsen for forkasting er kun ut
fra et byutviklingsperspektiv.

Fylkesplanen legger opp til et
sammenhengende bybånd i Nedre Glomma,
noe som underbygges av ny firefeltsveg. En
sammenhengende bybane som kan avlaste
biltrafikk er det beste sett fra et
miljø/klimaperspektiv. Det er ufattelig hvordan
dette kan overses.
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Uttalelsen tas til orientering. Ulike konsepter
for framtidig jernbane i Østfold er vurdert i
Jernbaneverkets "Konseptvalgutredning for
IC-strekningen Oslo-Halden" (2012).
Konsept ØB 4B (med stopp i alle byene) ble
anbefalt lagt til grunn for videre
planleggingsarbeid, og de resterende
konseptene ble forkastet. Konsept ØB 4B er
besluttet av Stortinget. Konsept ØB 4E fra
KVU (høyhastighet med felles stasjon for
Fredrikstad og Rolvsøy, inkludert lokalbane
på eksisterende spor), benevnt som
alternativ 2B i Jernbaneverkets
mulighetsstudie fra 2011, ble vurdert i 2012.
Dette konseptet gir ikke et fullgodt tilbud til
de tunge markedene i Fredrikstad og
Sarpsborg og oppfyller heller ikke kravene til
effektivitet (kort overgangstid mellom
transportmidler i sentralt lokaliserte
trafikknutepunkt). Konseptet ble vurdert som
en langt dårligere løsning enn konseptene
ØB 4B (stopp i alle byer) og ØB 4F
(høyhastighet via Sarpsborg med gren til
Fredrikstad) og forkastet. Så lenge konseptet
ikke tilfredsstilte samfunnets og prosjektets
mål og krav (basert på blant annet kartlagte
behov), var det ikke relevant å vurdere andre
aspekter ved konseptet. Se kapittel 4 for
nærmere redegjørelse.
Jernbaneverkets anbefaling er lokalt,
regionalt og nasjonalt forankret.
Høringsuttalelsene til KVU viste en bred
enighet blant berørte kommuner om å støtte
anbefalingen. Et samlet Storting tok stilling til
det anbefalingen gjennom behandlingen av
Nasjonal transportplan 2014-2023 i 2013.

Det ser ut til at lokale politiske interesser i for
stor grad styrer en beslutning på nasjonalt nivå
og med internasjonal interesse. At Stortinget
har bestemt noe holder ikke hvis grunnlaget for
beslutningen er feil/mangelfull.
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.

Som forberedende arbeid til oppstart av
kommunedelplan med konsekvensutredning
og teknisk hovedplan, ble det utarbeidet en
forstudie. Forstudien ble utarbeidet som en
teknisk/økonomisk kvalitetssikring av
korridor fra KVU og er i all hovedsak basert
på foreliggende, kjent grunnlagsinformasjon.
Etter Jernbaneverkets vurdering er det
gjennom arbeidet med forstudien ikke
fremkommet nye opplysninger som tilsier at
man bør revurdere konsept for utbygging av
InterCity Østfoldbanen fra Haug til Halden.
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Se kapittel 4 for nærmere redegjørelse.
D31

Schaft, Magnus
Schaft skriver i sin uttalelse at KVU for
Østfoldbanen var kjennetegnet av liten ulikhet i
markedsgrunnlag og enorm usikkerhet rundt
kostnader, spesielt for alternativ 4B. Dårlige
grunnforhold, tett bebyggelse og krav om 200250 km/t medfører at alternativ 4B muligens
ikke er realiserbart, og det er vanskelig å
kombinere med drift på dagens bane i
anleggsfase. Framvekst av byområdene ved
E6 i Tune og Dikeveien samt flytting av
Sykehuset Østfold har endret premissene. Det
er høy sannsynlighet for at alternativ 4B ikke er
det beste når det gjelder nytte/kost og
samfunnsøkonomisk lønnsomhet.

Uttalelsen tas til orientering. Ulike konsepter
for framtidig jernbane i Østfold er vurdert i
Jernbaneverkets "Konseptvalgutredning for
IC-strekningen Oslo-Halden" (2012).
Konsept ØB 4B (med stopp i alle byene) ble
anbefalt lagt til grunn for videre
planleggingsarbeid, og de resterende
konseptene ble forkastet. Konsept ØB 4B er
besluttet av Stortinget. Usikkerhet i
beregninger av investeringskostnader var
inkludert i vurderingene og den endelige
anbefalingen. Se kapittel 4 for nærmere
redegjørelse.

Det bør gjennomføres en juridisk vurdering av
om det kan forsvares å gjennomføre utbygging
etter alternativ 4B dersom antall hus som må
eksproprieres kan bli så høyt som 300 mellom
Seut og Klavestad. Så å si at det ikke finnes
fullgode alternativer er meget diskutabelt hvis
det finnes alternativ med lavere kostnad,
mindre ekspropriasjon og kortere reisetid til
Halden. Med dimensjonering for 200 km/t og
68 minutter til Halden leverer ikke alternativ 4B
godt nok i henhold til Stortingets ambisjoner.

Planarbeidet vil utføres i henhold til plan- og
bygningsloven med tilhørende forskrifter og
annet relevant lovverk.

To stasjoner i Nedre Glomma vil medføre økt
belastning på vegnettet internt i Nedre
Glomma og til Råde. Med bakgrunn i den
firekjernede strukturen for arbeidsplasser og
handel i Nedre Glomma, bør det utredes en
løsning med fire stasjoner i bybåndet:
Fredrikstad, Rolvsøy, Tune og Sarpsborg.
Sykkelavstand vil reduseres betydelig framfor
to stasjoner. De to nye stasjonene kan
finansieres ved å legge ned Råde stasjon.

Antallet stasjoner på Østfoldbanen er vurdert
og avklart gjennom Jernbaneverkets
"Konseptvalgutredning for IC-strekningen
Oslo-Halden" (2012).

Det er ulogisk at bane og veg skal planlegges
samlet ved Sarpsfossen, men ikke ved
Rolvsøysund. Grunnforhold tilsier at bane og
veg må gå i samme fjell, og planleggingen må
samordnes.

Jernbaneverket og Statens vegvesen vil
samarbeide tett om tekniske løsninger for
bane og veg ved Rolvsøysund, slik at de
samlet sett beste løsningene velges.

Planområdet ved Tunejordet bør utvides ca.
500 meter mot nord, slik at traseen kan krysse
E6 så langt nord at den kan følge
Vingulmorkveien i hele sin lengde, før den
svinger nordover ved Sarpsborg stadion for å

Avgrensning av utredningskorridor B2/B3
ved Tune/Lande er basert på et utkast til
jernbanetrasé fra forberedende
planleggingsarbeider. Framtidig
jernbanekorridor skal forholde seg til en

Et lokalt togtilbud med seks stasjoner
mellom Ørebekk i Fredrikstad og Hannestad
i Sarpsborg ble vurdert i KVU for
transportsystemet i Nedre Glommaregionen
(2010). Konklusjonen fra virkningsanalysen
var at et lokalt togtilbud FredrikstadSarpsborg har for svakt trafikkgrunnlag til å
kunne inngå i en anbefale strategi. En
bevisst arealutvikling nær jernbanen og
stasjonslokaliseringer kan endre dette i
framtiden.
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legge seg langs dagens trasé mot svingen ved
Lande skole.

rekke jernbanetekniske krav og også
vurderes mot en rekke andre forhold. Basert
på kjent informasjon er det ansett at korridor
B2/B3 er dekkende for aktuelle løsninger i
området.

Planområdet bør utvides ved Hafslundsøy.
Ved Sarpsfossen er det stor usikkerhet knyttet
til gjennomførbarheten i jernbaneutbyggingen,
og det foreligger ingen alternativer som
muliggjør utbygging av bane og veg uavhengig
av hverandre. Dette tilsier sterkt at det bør
inkluderes nordlige vegalternativer som kan
bygges uavhengig av en jernbane ved Tarris.
Vegalternativ 2 og 2 lang gir betydelig
reduksjon i transportarbeid for Hafslundsøy. 2
lang gjør sentrum fritt for gjennomgangstrafikk
og har muligheter for byutvikling. Vegalternativ
2 lang i kombinasjon med vegalternativ 5 vil gi
utviklingsmuligheter for busstrafikk. Utvidelse
av planområdet for å muliggjøre disse vil også
kunne benyttes av jernbanen, da det bør sees
på et alternativ via Hafslundsøy, slik at
kulturminner/kulturmiljø i mindre grad blir
berørt.

Avgrensning av utredningskorridoren ved
Hafslund er basert på et utkast til
jernbanetrasé fra forberedende
planleggingsarbeider og politiske vedtak i
Sarpsborg bystyre om traseer for framtidig
fv. 118. Framtidig jernbanekorridor skal
forholde seg til en rekke jernbanetekniske
krav og også vurderes mot en rekke andre
forhold. En av føringene for planarbeidet er å
se på løsninger hvor bane og veg kan
realiseres uavhengig av hverandre. Basert
på kjent informasjon er det ansett at
korridoren er dekkende for aktuelle løsninger
i området.

Tilleggskostnaden av å inkludere flere KVUalternativer i planarbeidet for kommunedelplan
er svært liten i forhold til totalkostnaden for
jernbaneutbyggingen. Det bør snarest
igangsettes en tilsvarende
planprogramprosess for Seut-Klavestad for
Haug-Skjeberg basert på KVU-alternativene
4C (stopp i alle byer i kombinasjon med
høyhastighetstog), 4E (høyhastighetsbane
med felles stasjon for Fredrikstad og
Sarpsborg) og 4F (høy hastighet via Sarpsborg
med gren via Fredrikstad). Utredningen av
disse konseptene vil kunne belyse: flytting av
Sarpsborg stasjon, løsninger for godstrafikken,
lokaltog på eksisterende linje og førerløse
biler.

Ulike konsepter for framtidig jernbane i
Østfold er vurdert i Jernbaneverkets
"Konseptvalgutredning for IC-strekningen
Oslo-Halden" (2012). Konsept ØB 4B (med
stopp i alle byene) ble anbefalt lagt til grunn
for videre planleggingsarbeid, og de
resterende konseptene ble forkastet.
Konsept ØB 4B er besluttet av Stortinget. Se
kapittel 4 for nærmere redegjørelse.
Utredning av alle aktuelle konsepter på
kommunedelplannivå er i strid med
gjeldende retningslinjer for planlegging og så
tid- og ressurskrevende at det ikke er
hensiktsmessig eller gjennomførbart.

For alle konsepter bør det vurderes stasjoner
ved Gleng, tunnel under sentrum og
Borregaard. I tillegg stasjon i to plan ved
Sandesund med overgang til dagens bane og
stasjoner ved Kalnes og Grålum. Dagens bane
opprettholdes medmindre godstrafikk løses via
annen trasé. For alle konsepter bør det
vurderes lokaltog på eksisterende bane med
gjenåpning av en rekke stasjoner i Nedre
Glomma. Forlengelse av lokaltog fra Moss til
Rakkestad/Sarpsborg/Halden bør vurderes.
Hensettingsanlegg kan samordnes øst for
Glomma.

Lokalisering av Sarpsborg stasjon samt
konsept, inkludert lokal bane, er vurdert og
avklart gjennom Jernbaneverkets
"Konseptvalgutredning for IC-strekningen
Oslo-Halden" (2012).

Det bør vurderes hvordan en framtid med

Teknisk utvikling av ulike transportmidler
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Sire, Thorleif Kristoffersen
Sire skriver i sin uttalelse at han er kritisk til at
det er gitt veldig lite informasjon til
innbyggerne, og informasjonen er tungt
skrevet. Hvis allmennheten skal si sin mening,
må folk få informasjon som er lett å forstå og ta
stilling til.
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skjer raskt. Utviklingen rundt førerløse biler
er så usikker at man ikke kan legge dette til
grunn for planleggingsarbeidet. Utvikling av
førerløse biler vil ikke øke kapasiteten på
eksisterende vegnett og kan ikke alene løse
transportbehovet.

Uttalelsen tas til orientering.
Prosjektet omfatter kompliserte tekniske
forhold som det er krevende å forstå, men
forslagsstiller forsøker så godt som mulig å
gjøre informasjonen tilgjengelig for
allmennheten.

Utbyggingen vil medføre dårligere
trafikkforhold og skape mye kaos for grunneier.
Potensielle ulykker er en bekymring.

Det er et mål å forbedre trafikkavviklingen i
sentrum av Fredrikstad og Sarpsborg, men
anleggsperioden vil være utfordrende.
Avbøtende tiltak for å redusere negative
konsekvenser for trafikksikkerhet i
anleggsperioden vil bli vurdert i det videre
planleggingsarbeidet.

En huseier har et stort ansvar, og informasjon
om dårlige grunnforhold er også en bekymring.
Hva risikerer man egentlig? Hvor stor område
kan bli utsatt? Stemmer det at hele dalen nord
for veikrysset ligger på kvikkleire? Hvor mange
hus kan bli skadet om det blir ras? Er det mulig
å garantere at ikke det raser? Kan man sikre
seg mot dette? Hvem har ansvaret hvis det blir
ras? Må grunneier betale for skader på sitt hus
eller vil forsikringen dekke det? Hvordan kan
man som huseier ta ansvar for sikkerhet når
kommunen tillater bygging når det er fare for
kvikkleireskred? Det er uansvarlig å bygge ny
stasjon under nærmere undersøkelser og
påfølgende, forståelig informasjon.

Som ledd i forberedende arbeider før
oppstart av arbeid med kommunedelplan og
teknisk hovedplan har forslagsstiller utført
vurderinger av geotekniske forhold. En
utbygging på Grønli vil bli komplisert, men
det er ingen ting per i dag som tilsier at det
ikke vil være teknisk gjennomførbart.
Prosjektering og utførelse av geotekniske
tiltak er omfattet av et svært strengt
regelverk, som blant annet inkluderer
vesentlige sikkerhetsmarginer og uavhengig
tredjepartskontroll på flere
planleggingsnivåer. Geotekniske vurderinger
vil utføres i dialog med NVE sin ekspertise.

Sire har svært dårlige erfaring med hvordan
huseiere behandles når det gjennomføres
større utbygginger. I forbindelse med bygging
av Bjølstadtunnelen ble ikke skader på huset
dekket av offentlige myndigheter til tross for
dokumentasjon. Sire vil ta initiativ til å
organisere alle berørte huseiere for å få innsikt
i grunnforholdene.

Forslagsstiller etterstreber å behandle
berørte grunneiere på best mulig måte.
Kompensasjon til berørte grunneiere vil gis i
henhold til gjeldende lovverk og praksis.
Brosjyren "Grunneier møter Jernbaneverket"
gir informasjon om prinsipper for erstatning.
Se Jernbaneverket sin nettside
http://www.jernbaneverket.no for detaljert
informasjon.

Solberg, Ståle
Solberg refererer i sin uttalelse til innlegg i
Sarpsborg Arbeiderblad og Fredriksstad Blad
fra henholdsvis leder i Jernbaneforum Øst, Siv
Jakobsen, og planleggingssjef i
Jernbaneverket, Elisabeth Nordli, hvor det
påpekes at en stasjon på Rolvsøy vil ligge 30
meter over bakken. Dette er uforståelig på
bakgrunn av opplysninger om Jernbaneverkets

Uttalelsen tas til orientering. Overordnede
vurderinger av konseptet på KVU-nivå
antyder mer eller mindre 30 meter over
bakkenivå. Ettersom konsept ØB 4E
(høyhastighet med felles stasjon på Rolvsøy)
ikke svarer tilfredsstillende på prosjektets
mål og krav, anses det riktigere å bruke
planleggingsressurser på at løsninger blir
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konsept 4E (tidligere 2B) fra KVU og
resonnement rundt dette. Det etterlyses en
referanse til beregningene, og dokumentet det
henvises til. Det er også nytt at
Fredrikstadmarka raseres ved konsept 4E, da
det i Jernbaneverkets mulighetsstudie er
tunnel under Fredrikstadmarka.

best mulig i anbefalt korridor.

Solberg viser til vedlagt brosjyre fra 2010 som
dokumenterer enighet i Østfold om trasé via
byene. I 1997 ba bystyret i Sarpsborg
kommune om å få utredet kryssing av Glomma
mellom byene. I 2010 uttalte ordfører i
Sarpsborg kommune at trasé der jernbanen
går i dag er helt uaktuelt. Det var ikke enighet i
Østfold om trasé i 2010. Aksjon Rett Linje har
igangsatt en undersøkelse om troverdigheten
til brosjyren.

Spørsmål om brosjyre må rettes til produsent
av brosjyre. Uttalelse til høring av
Jernbaneverkets "Konseptvalgutredning for
IC-strekningen Oslo-Halden" ble politisk
behandlet i Bystyret i Sarpsborg kommune
14. juni 2012 (sak 51/12). Bystyret ga i
vedtaket støtte til anbefaling av konsept ØB
4B.

I dokumentet "Tungvekterne i Østfold har talt"
publisert på jernbaneverket.no i 2011 refereres
det bred enighet om trasé gjennom byene i
Østfold. Påstanden er falsk, da bystyret i
Sarpsborg kommune ikke hadde hatt noen
orientering om saken på det tidspunktet.

Uavhengig av hva som var Bystyrets
oppfatning da nevnte dokument ble publisert:
Uttalelse til høring av Jernbaneverkets
"Konseptvalgutredning for IC-strekningen
Oslo-Halden" ble politisk behandlet i Bystyret
i Sarpsborg kommune 16. juni 2012 (sak
51/12). Bystyret ga i vedtaket støtte til
anbefaling av konsept ØB 4B.

Det er manglende samsvar mellom vedtak i
sak 51 fra 2012 og nåværende prosjekt.
Vedtaket nevner dobbeltspor i eksisterende
linje, 25 meter bredde, 44 ene- og
tomannsboliger, traseen vil ikke berøre
bygninger/områder med verneverdi (avsenders
fremhevninger). Nå viser det seg at traseen i
hovedsak vil går utenom eksisterende trasé,
30 meter bred sikkerhetssone til hver side, at
flere hundre hus må rives og at Tarris og
Middelalderbyen vil berøres.

I KVU ble det lagt til grunn 25 meter bredde
for nytt dobbeltspor, og dette er fortsatt
korrekt. Imidlertid vil for eksempel stasjoner
og store fyllinger/skråninger kunne føre til at
bredden på deler av parsellen vil bli større. I
anleggsperioden vil bredde bli større enn 25
meter, og dette var en forutsetning også i
KVU. Etter jernbaneloven er det en generell
byggeforbudssone 30 meter fra til hver side
av senterlinje jernbanespor.
Byggeforbudssonen gjelder nye tiltak, ikke
eksisterende bebyggelse. Jernbaneloven
kan overstyres av en arealplan etter plan- og
bygningsloven (for eksempel en
kommunedelplan). I planarbeidet vil det
vurderes om det er riktig å videreføre en 30
meter byggeforbudssone til hver side av
senterlinje jernbanespor i tettbebygde
områder.
Som forberedende arbeid til oppstart av
kommunedelplan med konsekvensutredning
og teknisk hovedplan, ble det utarbeidet en
forstudie. Forstudien ble utarbeidet som en
teknisk/økonomisk kvalitetssikring av
korridor fra KVU og er i all hovedsak basert
på foreliggende, kjent grunnlagsinformasjon.
Etter Jernbaneverkets vurdering er det
gjennom arbeidet med forstudien ikke
fremkommet nye opplysninger som tilsier at
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man bør revurdere konsept for utbygging av
InterCity Østfoldbanen fra Haug til Halden.
Opplysninger fra Jernbaneverket om å beholde
dagens bane fra Sarpsborg til Halden grunnet
gods betyr tre spor gjennom store deler av
Sarpsborg og er underkommunisert. Videre
betyr det at kostnader til oppgradering av
Østre linje som godslinje ikke var med i
regnestykket som lå til grunn for valg av
konsept i KVU.

Det er ikke fattet noen beslutning om bruk av
eksisterende bane mellom Sarpsborg og
Halden.

Opplysninger fra Jernbaneverket om antall
spor og aktuelle traseer i Sarpsborg kommune
er underkommunisert slik at bystyret i
Sarpsborg kommune ikke har fått tilstrekkelige
opplysninger fra Jernbaneverket ved
behandling av saker som har omfattet ny
undergang under eksisterende bane for
gående/syklende og ny vegbru over
eksisterende bane på Alvim.

Informasjonen tas til orientering.

Det er uriktig å hevde at Sarpsborg bystyre har
tatt stilling til eller sagt nei til traseen i rett linje
utenom sentrum, da denne traseen aldri har
blitt forelagt bystyret som et alternativ.

Uttalelse til høring av Jernbaneverkets
"Konseptvalgutredning for IC-strekningen
Oslo-Halden" ble politisk behandlet i Bystyret
i Sarpsborg kommune 14. juni 2012 (sak
51/12). Bystyret ga i vedtaket støtte til
anbefaling av konsept ØB 4B. Bystyret sto i
2012 fritt til å fatte hvilket som helst vedtak
de ønsket, inkludert anmodning om videre
utredning av konsept ØB 4E (høyhastighet
med felles stasjon på Rolvsøy).
Representanten Ståle Solberg fremmet
forslag om at konsept ØB 4E måtte
inkluderes i analysen. Forslaget falt i
avstemmingen. Vedtaket ga uforbeholden
støtte til konsept ØB 4B og spesifiserte
spesielt forutsetning om en videre utvikling
av eksisterende stasjon i Sarpsborg.

Solberg referer Stortingsmelding 300 (2009),
innlegg fra Stortinget i 2015 og NTP 20142023 om jernbanens hastighet og stiller
spørsmål om Stortinget har blitt villedet i
nevnte, vedlagte brosjyre. Brosjyren hevder at
trasé via byene og 250 km/t kan kombineres.
Det riktige er at det er teknisk umulig å
kombinere denne hastigheten med trasé via
byene, ref. Jernbaneverkets mulighetsstudie
fra 2011.

Ved behandlingen av Nasjonal transportplan
2014-2023 i 2013 ble det spesifisert at
strekningen skal dimensjoneres for 250 km/t
gitt at dette gir høyest måloppnåelse og ikke
innebærer vesentlige merkostnader
sammenlignet med 200 km/t. Dette er av
Jernbaneverket lagt til grunn for
planleggingsarbeidet.

Trasé via byene i stedet for "rett linje" vil gi
lengre reisetid, mindre kapasitet til framføring
av gods, større materiell- og personellbehov.
"Rett linje" vil i praksis gi tre spor fra Råde til
Halden om ønskelig, noe som vi forsterke
differanse i kapasitet.

Ulike konsepter for framtidig jernbane i
Østfold er vurdert i Jernbaneverkets
"Konseptvalgutredning for IC-strekningen
Oslo-Halden" (2012). Konsept ØB 4B (med
stopp i alle byene) ble anbefalt lagt til grunn
for videre planleggingsarbeid, og de
resterende konseptene ble forkastet.
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Konsept ØB 4B er besluttet av Stortinget.
Konsept ØB 4E fra KVU (høyhastighet med
felles stasjon for Fredrikstad og Rolvsøy,
inkludert lokalbane på eksisterende spor),
benevnt som alternativ 2B i Jernbaneverkets
mulighetsstudie fra 2011, ble vurdert i 2012.
Dette konseptet gir ikke et fullgodt tilbud til
de tunge markedene i Fredrikstad og
Sarpsborg og oppfyller heller ikke kravene til
effektivitet (kort overgangstid mellom
transportmidler i sentralt lokaliserte
trafikknutepunkt). Konseptet ble vurdert som
en langt dårligere løsning enn konseptene
ØB 4B (stopp i alle byer) og ØB 4F
(høyhastighet via Sarpsborg med gren til
Fredrikstad) og forkastet. Se kapittel 4 for
nærmere redegjørelse.
Samferdselsministeren oppfordres til å
igangsette en ny vurdering av trasévalget i
Nedre Glomma. Samferdselsministeren
oppfordres til å vurdere mulighetene for en
uavhengig granskning av 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.

Jernbaneverket har etter gjeldende regelverk
og retningslinjer utarbeidet en
konseptvalgutredning med en anbefaling.
Konsept ØB 4B er besluttet av Stortinget.
Jernbaneverkets anbefaling er lokalt,
regionalt og nasjonalt forankret.

Solberg vedlegger sak fra Jernbaneverket i
2011 samt brosjyre fra Østfold fylkeskommune
i 2010.
D34

Strebel, Jan
Strebel skriver i sin uttalelse at han anbefaler
at synspunktene til Aksjon Rett Linje blir tatt på
alvor og gitt en grundig og uhildet behandling.
Et dobbeltspor til utlandet via Fredrikstad og
Sarpsborg sentrum er en dysfunksjonell
løsning.
Strebel pendler til Oslo og parkerer på Råde
stasjon, noe som sparer 45 minutter hver
arbeidsdag. Beboere vest og øst for Sarpsborg
sentrum er tjent med dette.

Uttalelsen tas til orientering. Ulike konsepter
for framtidig jernbane i Østfold er vurdert i
Jernbaneverkets "Konseptvalgutredning for
IC-strekningen Oslo-Halden" (2012).
Konsept ØB 4B (med stopp i alle byene) ble
anbefalt lagt til grunn for videre
planleggingsarbeid, og de resterende
konseptene ble forkastet. Konsept ØB 4B er
besluttet av Stortinget. Konsept ØB 4E fra
KVU (høyhastighet med felles stasjon for
Fredrikstad og Rolvsøy, inkludert lokalbane
på eksisterende spor), benevnt som
alternativ 2B i Jernbaneverkets
mulighetsstudie fra 2011, ble vurdert i 2012.
Dette konseptet gir ikke et fullgodt tilbud til
de tunge markedene i Fredrikstad og
Sarpsborg og oppfyller heller ikke kravene til
effektivitet (kort overgangstid mellom
transportmidler i sentralt lokaliserte
trafikknutepunkt). Konseptet ble vurdert som
en langt dårligere løsning enn konseptene
ØB 4B (stopp i alle byer) og ØB 4F
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(høyhastighet via Sarpsborg med gren til
Fredrikstad) og forkastet. Se kapittel 4 for
nærmere redegjørelse.

D35

Utbygging av dobbeltspor fra Seut til
Borgenhaugen, ikke minst Sarpsborg stasjon
og ny Sarpsbru, vil innebære en betydelig
rasering av boliger og historiske miljøer.

Et nytt dobbeltspor fra Haug til Halden med
stopp i alle byer, som lagt til grunn for forslag
til planprogram, vil berøre tettbebyggelsen i
Nedre Glomma. Tettbebyggelsen i Nedre
Glomma er i eksisterende situasjon «delt» av
en jernbanelinje. Som del av prosjekteringsog planleggingsarbeidet for nytt dobbeltspor
vil det arbeides med tekniske løsninger som
vil begrense barrierevirkning og opprettholde
god tilgjengelighet. Framtidig
jernbanekorridor skal forholde seg til en
rekke jernbanetekniske krav og også
vurderes mot en rekke andre forhold. I det
videre planleggingsarbeidet vil det jobbes
videre med å optimalisere tekniske
løsninger. Konsekvenser for kulturminner og
kulturmiljø vil være blant forholdene som vil
kunne påvirke optimaliseringsarbeidet.
Utredning av konsekvenser for kulturmiljø vil
inkludere vurdering av avbøtende tiltak i
permanent fase og anleggsfase. Dette er
nærmere beskrevet i forslag til planprogram.

En løsning med høyhastighetsgeometri i rett
linje mellom Råde og Skjeberg, med stasjon
på Rolvsøy kombinert med bybane på
eksisterende bane, og gjerne også pendlertog
fra Fredrikstad stasjon til Oslo, vil være en
elegant og framtidsrettet løsning.

Se kommentar i første avsnitt.

Syverstad, Hanne
Syverstad skriver i sin uttalelse at hun som en
av de direkte berørte grunneierne ved en
tilfeldighet fikk vite at det skal bygges en ny
toglinje i Fredrikstad. Det oppfattes veldig
merkelig at de som berøres ikke får noen
informasjon i form av brev eller lignende
angående dette.

Syverstad vil i aller høyeste grad protestere på
at traseen skal gå over Lisleby.

Uttalelsen tas til orientering. Det er informert
om planleggingsarbeidet via kunngjøringer i
lokale medier, kommunenes og
tiltakshavernes nettsider, avisoppslag i
lokale medier og folkemøter. Det er ikke krav
om eller praksis for å varsle grunneiere
direkte i forbindelse med arbeid med
kommunedelplan, da planområdet omfatter
flere tusen grunneiere. Grunneiere vil bli
varslet direkte i forbindelse med arbeid med
reguleringsplan, som er plannivået etter
kommunedelplan.
I Jernbaneverkets "Konseptvalgutredning for
IC-strekningen Oslo-Halden" (2012).
Konsept 4B (med stopp i alle byene) ble
anbefalt lagt til grunn for videre
planleggingsarbeid. Framtidig
jernbanekorridor skal forholde seg til en
rekke jernbanetekniske krav og også
vurderes mot en rekke andre forhold. I det
videre planleggingsarbeidet vil det jobbes
videre med å optimalisere tekniske
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løsninger. Konsekvenser for boliger og
nærmiljø vil være blant forholdene som vil
kunne påvirke optimaliseringsarbeidet.
D36

Thoresen, Bjørn Thore
Thoresen skriver i sin uttalelse at det blir veldig
spesielt å bygge en ny stasjon med
utfordringer knyttet til areal og tekniske krav
allerede på planleggingsstadiet, når man vel
kan anta at togsettene i framtiden vil ha behov
for større stasjonsområder. Det tolkes at
utfordringene vil blokkere for framtidig
utvidelse og kapasitetsøkning ved stasjonen i
Sarpsborg, noe som er svært lite
framtidsrettet.
Når man i tillegg ser hvilke enorme
konsekvenser en dobbeltsporet jernbane vil få
for hus, skoler, barnehager, næringsbygg og
befolkningen for øvrig, er det mer
formålstjenlig å lokalisere en ny stasjon på
Rolvsøy eller Tunejordet/Alvim. Det virker
nonchalant ikke å utrede disse alternative
løsningene for ny stasjon og dobbeltspor på
samme måte som alternativ 4B i en så viktig
sak. Med planlegging av ny Glommakryssing i
Fredrikstad, ville det vært naturlig å se på
mulighetene for felles planlegging og
utbygging av bane og veg over Glomma.

Uttalelsen tas til orientering. Det er i
planleggingsarbeidet tatt høyde for
framtidige tekniske behov, inkludert togsett
med lengde utover det som togoperatørene
benytter i dag.

Ulike konsepter for framtidig jernbane i
Østfold er vurdert i Jernbaneverkets
"Konseptvalgutredning for IC-strekningen
Oslo-Halden" (2012). Konsept ØB 4B (med
stopp i alle byene) ble anbefalt lagt til grunn
for videre planleggingsarbeid, og de
resterende konseptene ble forkastet.
Konsept ØB 4B er besluttet av Stortinget.
Konsept ØB 4E fra KVU (høyhastighet med
felles stasjon for Fredrikstad og Rolvsøy,
inkludert lokalbane på eksisterende spor),
benevnt som alternativ 2B i Jernbaneverkets
mulighetsstudie fra 2011, ble vurdert i 2012.
Dette konseptet gir ikke et fullgodt tilbud til
de tunge markedene i Fredrikstad og
Sarpsborg og oppfyller heller ikke kravene til
effektivitet (kort overgangstid mellom
transportmidler i sentralt lokaliserte
trafikknutepunkt). Konseptet ble vurdert som
en langt dårligere løsning enn konseptene
ØB 4B (stopp i alle byer) og ØB 4F
(høyhastighet via Sarpsborg med gren til
Fredrikstad) og forkastet. Konsept ØB 4F
(høyhastighet til Sarpsborg med gren til
Fredrikstad) ble i KVU utredet på samme
nivå som anbefalt konsept. Konsept ØB 4B
gir flest reiser til/fra Oslo og internt i Østfold
og størst andel overført trafikk fra vei. Når de
gjelder krav utledet av behov og mål,
oppfyller konsept ØB 4B disse bedre enn de
øvrige konseptene. Overordnede vurderinger
av konsekvenser for ikke-prissatte
konsekvenser i konseptanalysen i KVU viser
at landskapsbilde, kulturmiljø,
naturmangfold, nærmiljø/friluftsliv og
naturressurser påvirkes mer negativt av
konsept ØB 4F enn konsept ØB 4B.
Konseptet gir også størst nytte for
trafikantene, og kommer best ut når det
gjelder netto nytte og investeringer.
Som forberedende arbeid til oppstart av
kommunedelplan med konsekvensutredning

Østfoldbanen Haug –
Halden –(grensen)

Sammendrag av og
kommentarer til uttalelser til
varsling av oppstart og offentlig
ettersyn av forslag til
planprogram

Side:
Dato:

71 av 106
21.09.2016

og teknisk hovedplan, ble det utarbeidet en
forstudie. Forstudien ble utarbeidet som en
teknisk/økonomisk kvalitetssikring av
korridor fra KVU og er i all hovedsak basert
på foreliggende, kjent grunnlagsinformasjon.
Etter Jernbaneverkets vurdering er det
gjennom arbeidet med forstudien ikke
fremkommet nye opplysninger som tilsier at
man bør revurdere konsept for utbygging av
InterCity Østfoldbanen fra Haug til Halden.
Se kapittel 4 for nærmere redegjørelse.
D37
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Thoresen, Ole Henrik
Thoresen skriver i sin uttalelse at han gjør
oppmerksom på verneverdig bygningsmiljø
ved Glengshølen (Glengsgate 1 oppført i 1839,
Glengsgate 4, oppført ca. 1855 og Sarpsborg
jernbanestasjon, oppført 1878). Thoresen
vedlegger bilder fra Glengsgate 1.

Uttalelsen tas til orientering.

Thoresen gir detaljerte opplysninger om
opprinnelse og utførelse av bebyggelsen og
refererer til et meget godt samarbeid med
Fylkeskonservator. Man håper inderlig at noe
av dette viktige kulturmiljøet kan bevares for
ettertiden. Det er to spor langs bebyggelsen i
dag og et eventuelt tredje spor kan bygges mot
nord.

Framtidig jernbanekorridor skal forholde seg
til en rekke jernbanetekniske krav og også
vurderes mot en rekke andre forhold. I det
videre planleggingsarbeidet vil det jobbes
videre med å optimalisere tekniske
løsninger. Konsekvenser for kulturmiljø,
inkludert det gamle bygningsmiljøet i
Glengsgata, vil være blant forholdene som
vil kunne påvirke optimaliseringsarbeidet.

Geologer og landskapsarkitekter bør vurdere
raryggen og kulturlandskapet.

Konsekvenser for grunnforhold,
landskapsbilde og kulturmiljø vil bli vurdert i
det videre planleggingsarbeidet.

Undrum, Trond J.
Undrum skriver i sin uttalelse at det er med
stor forundring man følger debatten om
trasévalg gjennom Østfold. Trasévalget ble tatt
som et resultat av en mer eller mindre
udemokratisk prosess, hvor blant annet
Sarpsborg kommune ble spilt på sidelinjen. I
Sarpsborg Arbeiderblad 22. juni innrømte
fylkesordføreren at prosessen ikke hadde gått
riktig for seg.

Uttalelsen tas til orientering.
Jernbaneverkets anbefaling er lokalt,
regionalt og nasjonalt forankret.
Høringsuttalelsene til KVU viste en bred
enighet blant berørte kommuner om å støtte
anbefalingen. Et samlet Storting tok stilling til
det anbefalingen gjennom behandlingen av
Nasjonal transportplan 2014-2023 i 2013.

Det er skremmende at det ikke foreligger en
samfunnsmessig konsekvensanalyse, hvor alle
relevante faktorer er analysert.

Ulike konsepter for framtidig jernbane i
Østfold er vurdert i Jernbaneverkets
"Konseptvalgutredning for IC-strekningen
Oslo-Halden" (2012). Konsept ØB 4B (med
stopp i alle byene) ble anbefalt lagt til grunn
for videre planleggingsarbeid, og de
resterende konseptene ble forkastet.
Konsept ØB 4B er besluttet av Stortinget. Se
kapittel 4 for nærmere redegjørelse.

Tidligere var det snakk om 25 meter bredde,
mens det nå er 60.

I KVU ble det lagt til grunn 25 meter bredde
for nytt dobbeltspor, og dette er fortsatt
korrekt. Imidlertid vil for eksempel stasjoner
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og store fyllinger/skråninger kunne føre til at
bredden på deler av parsellen vil bli større. I
anleggsperioden vil bredde bli større enn 25
meter, og dette var en forutsetning også i
KVU.

D39

Den gangen skulle traseen gå der den går i
dag, men dette går ikke pga. grunnforhold. Det
ble antatt at Råde stasjon kunne bli liggende,
men nå må denne tilpasses banen inn mot
Fredrikstad.

Som forberedende arbeid til oppstart av
kommunedelplan med konsekvensutredning
og teknisk hovedplan, ble det utarbeidet en
forstudie. Forstudien ble utarbeidet som en
teknisk/økonomisk kvalitetssikring av
korridor fra KVU og er i all hovedsak basert
på foreliggende, kjent grunnlagsinformasjon.
Etter Jernbaneverkets vurdering er det
gjennom arbeidet med forstudien ikke
fremkommet nye opplysninger som tilsier at
man bør revurdere konsept for utbygging av
InterCity Østfoldbanen fra Haug til Halden.

Aspekter som må belyses er: støy (NS8075),
konsekvens av å kunne benytte dagens bane i
anleggsperioden framfor stenging, konsekvens
av bybane/lokaltog på dagens spor i
kombinasjon med en høyhastighetsbane på
rett linje, konsekvens av stasjon mellom
byene, konsekvens av fortetting mellom
Fredrikstad og Sarpsborg, markedsanalyser av
passasjergrunnlaget sett i hensyn av planlagt
tredje bru over Glomma og flytting av
Sykehuset Østfold til Kalnes, konsekvens av å
følge dagens spor kontra toghastighet med et
perspektiv på 50 år, samt geologisk vurdering
av tunnelplassering mellom Fredrikstad og
Sarpsborg.

I det videre planleggingsarbeidet vil det
utføres støyberegninger, vurderinger av
passasjergrunnlag, reisetid og grunnforhold.
I det videre planleggingsarbeidet vil det ikke
utføres vurderinger av bybane/lokaltog på
dagens spor i kombinasjon med
høyhastighetsbane og/eller stasjon mellom
byene.

Historisk sett har byer vokst fram rundt steder
der jernbanen ble lagt, ikke motsatt.

Historisk utvikling av byer i et samfunn
dominert av tertiærnæring og spredt
bosetning kan ikke uten videre
sammenlignes med videreutvikling av
dagens byer. Både Sarpsborg og Fredrikstad
kommuner ønsker en utvikling med en
styrking av dagens bysentrum.

Uttalelsen er en bønn om en redelige og
ordentlig trasévalgprosess, hvor personlige
preferanser og prestisje settes til side. Valget
angår Nedre Glomma som region, og Norge
som part i det interkontinentale
jernbanesamarbeidet.

Planarbeidet vil utføres med faglig fokus i
henhold til plan- og bygningsloven med
tilhørende forskrifter og annet relevant
lovverk.

Wilhelmsen, Kristian
Wilhelmsen skriver i sin uttalelse at det må bli
en konsekvensutredning av "rett linje" fra Råde
til Rolvsøy før beslutning fattes. "Rett linje" vil
gi kortere reisetid samt være billigere.

Uttalelsen tas til orientering. Ulike konsepter
for framtidig jernbane i Østfold er vurdert i
Jernbaneverkets "Konseptvalgutredning for
IC-strekningen Oslo-Halden" (2012).
Konsept ØB 4B (med stopp i alle byene) ble
anbefalt lagt til grunn for videre
planleggingsarbeid, og de resterende
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konseptene ble forkastet. Konsept ØB 4B er
besluttet av Stortinget. Konsept ØB 4E fra
KVU (høyhastighet med felles stasjon for
Fredrikstad og Rolvsøy, inkludert lokalbane
på eksisterende spor), benevnt som
alternativ 2B i Jernbaneverkets
mulighetsstudie fra 2011, ble vurdert i 2012.
Dette konseptet gir ikke et fullgodt tilbud til
de tunge markedene i Fredrikstad og
Sarpsborg og oppfyller heller ikke kravene til
effektivitet (kort overgangstid mellom
transportmidler i sentralt lokaliserte
trafikknutepunkt). Konseptet ble vurdert som
en langt dårligere løsning enn konseptene
ØB 4B (stopp i alle byer) og ØB 4F
(høyhastighet via Sarpsborg med gren til
Fredrikstad) og forkastet. Se kapittel 4 for
nærmere redegjørelse.
Det er en altfor stor samfunnsmessig kostnad
å rive så mange bygg som kreves for en trasé
mellom Fredrikstad og Sarpsborg. Det må
redegjøres for passasjergrunnlaget mellom
byene og om dette vil øke med et InterCity-tog
med kun litt høyere hastighet. Jernbaneverket
skriver også at ny trasé vil ha store, negative
konsekvenser i Fredrikstad og Sarpsborg.

I det videre planleggingsarbeidet vil det
utarbeides en samfunnsøkonomisk analyse
som grovt sett består av en nytte/kostanalyse, vurderinger av landskapsbilde,
kulturmiljø, naturmangfold, naturressurser,
nærmiljø og friluftsliv samt oppnåelse av
prosjektets mål. Basert på en helhetlig
vurdering av disse forholdene vil det gis en
anbefaling for valg av korridor for tiltakene.
Utredning av konsekvenser for nærmiljø og
friluftsliv (inkludert idrettsanlegg) vil inkludere
vurdering av avbøtende tiltak i permanent
fase og anleggsfase. Dette er nærmere
beskrevet i forslag til planprogram.

Uttalelser til høring av transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan
oversendt fra Samferdselsdepartementet).
D

SAMMENDRAG
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Aarnæs, Christine
Aarnæs skriver i sin uttalelse at de negative
konsekvensene av et nytt dobbeltspor
gjennom sentrum av Fredrikstad og Sarpsborg
vil bli langt større enn tidligere forespeilet. Det
bes 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 trasé og InterCity-avganger fra
Fredrikstad mot Oslo.
Prosjektet med alle dets konsekvenser er blitt
kraftig underkommunisert, både fordi det har

FORSLAGSSTILLERS KOMMENTARER

Uttalelsen tas til orientering. Ulike konsepter
for framtidig jernbane i Østfold er vurdert i
Jernbaneverkets "Konseptvalgutredning for
IC-strekningen Oslo-Halden" (2012).
Konsept ØB 4B (med stopp i alle byene) ble
anbefalt lagt til grunn for videre
planleggingsarbeid, og de resterende
konseptene ble forkastet. Konsept ØB 4B er
besluttet av Stortinget. Konsept ØB 4E fra
KVU (høyhastighet med felles stasjon for
Fredrikstad og Rolvsøy, inkludert lokalbane
på eksisterende spor), benevnt som
alternativ 2B i Jernbaneverkets
mulighetsstudie fra 2011, ble vurdert i 2012.
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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, og ikke minst hvilke fatale
konsekvenser dette får for byen og
innbyggerne i byene, så ber jeg innstendig om
at ansvarlige politikere tar oppfordringen og
vurderer rett «linje» over Rolvsøy.

Dette konseptet gir ikke et fullgodt tilbud til
de tunge markedene i Fredrikstad og
Sarpsborg og oppfyller heller ikke kravene til
effektivitet (kort overgangstid mellom
transportmidler i sentralt lokaliserte
trafikknutepunkt). Konseptet ble vurdert som
en langt dårligere løsning enn konseptene
ØB 4B (stopp i alle byer) og ØB 4F
(høyhastighet via Sarpsborg med gren til
Fredrikstad) og forkastet. Se kapittel 4 for
nærmere redegjørelse.

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 slikt
prosjekt uten at alle alternativer er blitt grundig
og seriøst vurdert.

Jernbaneverkets anbefaling er lokalt,
regionalt og nasjonalt forankret.
Høringsuttalelsene til KVU viste en bred
enighet blant berørte kommuner om å støtte
anbefalingen. Et samlet Storting tok stilling til
det anbefalingen gjennom behandlingen av
Nasjonal transportplan 2014-2023 i 2013. Se
kapittel 5 for nærmere redegjørelse.

Det virker direkte uansvarlig å gå videre med
den planen som foreligger, det er store
usikkerhetsmomenter i grunnforhold langs hele
traseen mellom Fredrikstad og Sarpsborg, som
igjen påvirker kostnadene. Hus og historisk
bebyggelse/landskap må rives/raseres.

Som forberedende arbeid til oppstart av
kommunedelplan med konsekvensutredning
og teknisk hovedplan, ble det utarbeidet en
forstudie. Forstudien ble utarbeidet som en
teknisk/økonomisk kvalitetssikring av
korridor fra KVU og er i all hovedsak basert
på foreliggende, kjent grunnlagsinformasjon.
Etter Jernbaneverkets vurdering er det
gjennom arbeidet med forstudien ikke
fremkommet nye opplysninger som tilsier at
man bør revurdere konsept for utbygging av
InterCity Østfoldbanen fra Haug til Halden.

Økt støy og togtransport døgnet rundt må
forventes.

I det videre planleggingsarbeidet vil det
utføres støyberegninger for togtrafikk og
nødvendige avbøtende tiltak vil bli
innarbeidet og utført.

Både stasjonsområdene og traseene legger
beslag på store arealer med korridorer på 4060 meter gjennom tett sentrumsbebyggelse,
med minimale utvidelses-/utviklingsområder.

I KVU ble det lagt til grunn 25 meter bredde
for nytt dobbeltspor, og dette er fortsatt
korrekt. Imidlertid vil for eksempel stasjoner
og store fyllinger/skråninger kunne føre til at
bredden på deler av parsellen vil bli større. I
anleggsperioden vil bredde bli større enn 25
meter, og dette var en forutsetning også i
KVU.

Hvordan skal man utvide/utvikle området rundt
Grønli dersom dette blir en realitet? Ved å rive
og ødelegge enda mer?

Etter forslagsstillernes vurdering har Grønli
og resten av Fredrikstad et stort
byutviklingspotensial. Hvordan området
rundt Grønli skal utvikles er for tidlig å si. Det
vil være gjenstand for et eget planarbeid,
hvor Fredrikstad kommune vil være sentral.

Aarvik, Ann-Karin
Aarvik skriver i sin uttalelse at de negative
konsekvensene av et nytt dobbeltspor

Uttalelsen tas til orientering. Et nytt
dobbeltspor fra Haug til Halden med stopp i
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gjennom Fredrikstad og Sarpsborg er blitt langt
flere enn tidligere forespeilet. Mer enn 300 hus
står i fare for å bli revet, pluss Sarpsborgs
største barneskole.

alle byer, som lagt til grunn for forslag til
planprogram, vil berøre tettbebyggelse i
Nedre Glomma. Hvor mange hus som vil bli
direkte berørt er for tidlig å si nå. I det videre
planleggingsarbeidet vil det jobbes videre
med å optimalisere tekniske løsninger.
Tettbebyggelsen i Nedre Glomma er i
eksisterende situasjon også «delt» av
eksisterende jernbanelinje. Som del av
prosjekterings- og planleggingsarbeidet for
nytt dobbeltspor vil det arbeides med
tekniske løsninger som vil begrense
barrierevirkning og opprettholde god
tilgjengelighet. I det videre
planleggingsarbeidet vil det også utføres
støy- og vibrasjonsberegninger for togtrafikk
og nødvendige avbøtende tiltak vil bli
innarbeidet og utført.

Viktige fortidsminner som Olavsvollen, Tarris
og Sarpsfossen som er Europas mest vannrike
foss. Alt dette vil bli "utilgjengelig" og skjult
under tre jernbanebroer, en firefeltsvei + en
gang- og sykkelveg. Dobbeltsporet vil bli en
enorm barriere gjennom byene og medføre
mer støy enn i dag.

Konsekvenser for landskap, kulturmiljø,
nærmiljø og friluftsliv vil være blant
forholdene som vil kunne påvirke
optimaliseringsarbeidet.
Framtidig jernbanekorridor skal forholde seg
til en rekke jernbanetekniske krav og også
vurderes mot en rekke andre forhold. Det er
på det nåværende tidspunkt ikke aktuelt å
innskrenke planområdet på bakgrunn av
enkelte verdier.

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.
Fjellryggene tilsier at jernbanealternativ 2B er
det som gir færrest konsekvenser. Det bes om
at «rett linje» (2B og felles stasjon på Rolvsøy)
vurderes på nytt.

Ulike konsepter for framtidig jernbane i
Østfold er vurdert i Jernbaneverkets
"Konseptvalgutredning for IC-strekningen
Oslo-Halden" (2012). Konsept ØB 4B (med
stopp i alle byene) ble anbefalt lagt til grunn
for videre planleggingsarbeid, og de
resterende konseptene ble forkastet.
Konsept ØB 4B er besluttet av Stortinget.
Konsept ØB 4E fra KVU (høyhastighet med
felles stasjon for Fredrikstad og Rolvsøy,
inkludert lokalbane på eksisterende spor),
benevnt som alternativ 2B i Jernbaneverkets
mulighetsstudie fra 2011, ble vurdert i 2012.
Dette konseptet gir ikke et fullgodt tilbud til
de tunge markedene i Fredrikstad og
Sarpsborg og oppfyller heller ikke kravene til
effektivitet (kort overgangstid mellom
transportmidler i sentralt lokaliserte
trafikknutepunkt). Konseptet ble vurdert som
en langt dårligere løsning enn konseptene
ØB 4B (stopp i alle byer) og ØB 4F
(høyhastighet via Sarpsborg med gren til
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Fredrikstad) og forkastet. Se kapittel 4 for
nærmere redegjørelse.
Som forberedende arbeid til oppstart av
kommunedelplan med konsekvensutredning
og teknisk hovedplan, ble det utarbeidet en
forstudie. Forstudien ble utarbeidet som en
teknisk/økonomisk kvalitetssikring av
korridor fra KVU og er i all hovedsak basert
på foreliggende, kjent grunnlagsinformasjon.
Etter Jernbaneverkets vurdering er det
gjennom arbeidet med forstudien ikke
fremkommet nye opplysninger som tilsier at
man bør revurdere konsept for utbygging av
InterCity Østfoldbanen fra Haug til Halden.
D42

Halvorsen, Lars Tore
Halvorsen skriver i sin uttalelse at
planforslaget er en bekreftelse på at
dobbeltsporet gjennom Fredrikstad og
Sarpsborg vil ramme kulturminner og
lokalsamfunn.

Halvorsen etterspør en revurdering av linje
med felles stasjon på Rolvsøy og viser til
alternativ 2B i Jernbaneverkets
mulighetsstudie fra 2011. En kortere linje vil
bevare bebyggelsen, og i tillegg føre til en
reduksjon i reisetid mellom
Oslo/Gøteborg/Malmø/København. En mer
praktisk linje mellom Gøteborg og Oslo vil
være nødvendig for å flytte gods over til
jernbane.

D43

Jonassen, Knut
Jonassen stiller i sin uttalelse spørsmålstegn
ved hvilke framtidsperspektiver som er lagt inn
i beregningene og peker spesielt på ny vegbru
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.

Uttalelsen tas til orientering. Det er ikke
fremmet et planforslag, men et forslag til
planprogram. Forslag til planprogram
beskriver rammer og føringer for
utarbeidelse av planforslaget, som
planlegges fremmet i slutten av 2017.
Ulike konsepter for framtidig jernbane i
Østfold er vurdert i Jernbaneverkets
"Konseptvalgutredning for IC-strekningen
Oslo-Halden" (2012). Konsept ØB 4B (med
stopp i alle byene) ble anbefalt lagt til grunn
for videre planleggingsarbeid, og de
resterende konseptene ble forkastet.
Konsept ØB 4B er besluttet av Stortinget.
Konsept ØB 4E fra KVU (høyhastighet med
felles stasjon for Fredrikstad og Rolvsøy,
inkludert lokalbane på eksisterende spor),
benevnt som alternativ 2B i Jernbaneverkets
mulighetsstudie fra 2011, ble vurdert i 2012.
Dette konseptet gir ikke et fullgodt tilbud til
de tunge markedene i Fredrikstad og
Sarpsborg og oppfyller heller ikke kravene til
effektivitet (kort overgangstid mellom
transportmidler i sentralt lokaliserte
trafikknutepunkt). Konseptet ble vurdert som
en langt dårligere løsning enn konseptene
ØB 4B (stopp i alle byer) og ØB 4F
(høyhastighet via Sarpsborg med gren til
Fredrikstad) og forkastet. Se kapittel 4 for
nærmere redegjørelse.

Uttalelsen tas til orientering. Tiltak som var
forutsatt startet opp i perioden 2010-2013 i
henhold til stortingsmeldingen om NTP
2010-2019 var forutsatt i vurderingene.Ny
Glommakryssing for biltrafikk er derfor ikke
inkludert i vurderinger utført i KVU.
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sykkel som adkomst til stasjon er vurdert. Det
er et faktum at vi stadig vil få mildere – og
mindre snørike vintre. Dette, sammen med økt
bruk av el-sykkel, vil gi en større aksjonsradius
og en stasjon på Rolvsøy vil være et naturlig
valg.
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Analyser av tilgjengelighet utført av
Fredrikstad kommune viser at:
Fredrikstad stasjon (Grønli)
12 800 har inntil 20 minutter gangavstand
22 700 har inntil 10 minutter sykkelavstand
50 500 har inntil 20 minutter sykkelavstand
Sarpsborg stasjon
10 100 har inntil 20 minutter gangavstand
17 700 har inntil 10 minutter sykkelavstand
41 000 har inntil 20 minutter sykkelavstand
Rolvsøy stasjon (plassert på KVU-trasé ved
Dikeveien)
3 100 har inntil 20 minutter gangavstand
6 700 har inntil 10 minutter sykkelavstand
25 400 har inntil 20 minutter sykkelavstand
Befolkningstall per 31. desember 2013,
avrundet til nærmeste hele hundre. Dvs. at
ca. 65 % av Fredrikstad kommunes
befolkning og ca. 76 % av Sarpsborg
kommunes befolkning bor innenfor 20
minutters sykkelavstand til framtidige
sentrumsstasjoner. I henhold til nasjonale
retningslinjer for arealplanlegging og
kommuneplanene for Sarpsborg og
Fredrikstad skal befolkningsvekst i hovedsak
skje gjennom fortetting i sentrale byområder,
og det kan derfor forventes at disse tallene
vil stige ytterligere i årene som kommer.

Er det vurdert i hvilken grad bruk av dagens
skinnegang som bybane vil få for eksisterende
vegnett?

Ulike konsepter for framtidig jernbane i
Østfold er vurdert i Jernbaneverkets
"Konseptvalgutredning for IC-strekningen
Oslo-Halden" (2012). Konsept ØB 4B (med
stopp i alle byene) ble anbefalt lagt til grunn
for videre planleggingsarbeid, og de
resterende konseptene ble forkastet.
Konsept ØB 4B er besluttet av Stortinget.
Konsept ØB 4E fra KVU (høyhastighet med
felles stasjon for Fredrikstad og Rolvsøy,
inkludert lokalbane på eksisterende spor),
benevnt som alternativ 2B i Jernbaneverkets
mulighetsstudie fra 2011, ble vurdert i 2012.
Dette konseptet gir ikke et fullgodt tilbud til
de tunge markedene i Fredrikstad og
Sarpsborg og oppfyller heller ikke kravene til
effektivitet (kort overgangstid mellom
transportmidler i sentralt lokaliserte
trafikknutepunkt). Konseptet ble vurdert som
en langt dårligere løsning enn konseptene
ØB 4B (stopp i alle byer) og ØB 4F
(høyhastighet via Sarpsborg med gren til
Fredrikstad) og forkastet. Se kapittel 4 for
nærmere redegjørelse.
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Et lokalt togtilbud med seks stasjoner
mellom Ørebekk i Fredrikstad og Hannestad
i Sarpsborg ble vurdert i KVU for
transportsystemet i Nedre Glommaregionen
(2010). Konklusjonen fra virkningsanalysen
var at et lokalt togtilbud FredrikstadSarpsborg har for svakt trafikkgrunnlag til å
kunne inngå i en anbefale strategi. En
bevisst arealutvikling nær jernbanen og
stasjonslokaliseringer kan endre dette i
framtiden.
En raskere togforbindelse til Gøteborg og
videre sydover er et felles nordisk
samarbeidsområde. Er den foreslåtte
løsningen en del av dette, eller er det et annet
prosjekt? Er det ikke mulig å kombinere
InterCity og intensjonene i raskere forbindelse
til utlandet?

Høyhastighetstog gjennom Østfold er rettet
mot lange reiser med få stopp. Høyhastighet
vil derfor ikke dekke det samme
transportmarkedet som InterCity-tilbudet og
svarer ikke på de trafikale behovene som er
kartlagt i transportkorridoren.
Markedsanalysene viser at utbygging på
strekningen Oslo-Halden bør følge en
korridor langs dagens trasé, og at byene må
betjenes med et InterCity-tilbud som krever
dobbeltspor og sentralt lokaliserte stasjoner.
Høyhastighetstog gjennom Østfold må derfor
begrunnes ut fra et markedsgrunnlag og
behov som ikke er sammenfallende med
InterCity-tilbudet. InterCity-traseer med
dobbelt spor kan på deler av strekningen
være et senere ledd i høyhastighetssatsning.
Jernbaneverket satte etter mandat fra
Samferdselsdepartementet i gang et eget
utredningsarbeid for å framskaffe et relevant
beslutningsgrunnlag for et mulig
høyhastighetsnett i Norge, hvor strekningen
Oslo-Gøteborg var en av strekningene.
Denne høyhastighetsutredningen ble
ferdigstilt i 2012 og var ikke i strid med
forutsetningene for og resultatene av KVU
for IC Østfoldbanen.

Vil InterCity 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. Dette vil gi økt belastning på
E6.

Stopp på Råde stasjon og på ny Fredrikstad
stasjon i sentrum har vært og er en
forutsetning for planleggingsarbeidet.

Godstrafikk på E6 er sterkt økende. Østfold
fylkeskommune har som målsetting at mer
gods må over på jernbane. Skal denne
økningen komme på InterCity-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.

Konsept ØB 4B (stopp i alle byer) fra KVU
inkluderte opprinnelig oppgradering av Østre
linje for utvidet bruk til godsformål. I etterkant
av at KVU-en ble utarbeidet, er det besluttet
at tiltak langs Østre linje ikke skal
gjennomføres som en del av InterCity
Østfoldbanen. Nytt dobbeltspor med stopp i
alle byer vil tilfredsstille Jernbaneverkets
godsstrategi. Det er forutsatt ett godstog i
timen i hver retning utenom rushtid.
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Lende, Gerd
Lende skriver i sin uttalelse at de negative
konsekvensene av nytt dobbeltspor gjennom
sentrum av Fredrikstad og Sarpsborg vil bli
langt større enn tidligere forespeilet og 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 trasé og InterCity-avganger fra
Fredrikstad mot Oslo. Det virker svært
uhensiktsmessig at all trafikk over grensen må
kjøre omveier innen Østfold.
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Uttalelsen tas til orientering. Ulike konsepter
for framtidig jernbane i Østfold er vurdert i
Jernbaneverkets "Konseptvalgutredning for
IC-strekningen Oslo-Halden" (2012).
Konsept ØB 4B (med stopp i alle byene) ble
anbefalt lagt til grunn for videre
planleggingsarbeid, og de resterende
konseptene ble forkastet. Konsept ØB 4B er
besluttet av Stortinget. Konsept ØB 4E fra
KVU (høyhastighet med felles stasjon for
Fredrikstad og Rolvsøy, inkludert lokalbane
på eksisterende spor), benevnt som
alternativ 2B i Jernbaneverkets
mulighetsstudie fra 2011, ble vurdert i 2012.
Dette konseptet gir ikke et fullgodt tilbud til
de tunge markedene i Fredrikstad og
Sarpsborg og oppfyller heller ikke kravene til
effektivitet (kort overgangstid mellom
transportmidler i sentralt lokaliserte
trafikknutepunkt). Konseptet ble vurdert som
en langt dårligere løsning enn konseptene
ØB 4B (stopp i alle byer) og ØB 4F
(høyhastighet via Sarpsborg med gren til
Fredrikstad) og forkastet. Se kapittel 4 for
nærmere redegjørelse.
Som forberedende arbeid til oppstart av
kommunedelplan med konsekvensutredning
og teknisk hovedplan, ble det utarbeidet en
forstudie. Forstudien ble utarbeidet som en
teknisk/økonomisk kvalitetssikring av
korridor fra KVU og er i all hovedsak basert
på foreliggende, kjent grunnlagsinformasjon.
Etter Jernbaneverkets vurdering er det
gjennom arbeidet med forstudien ikke
fremkommet nye opplysninger som tilsier at
man bør revurdere konsept for utbygging av
InterCity Østfoldbanen fra Haug til Halden.

D45

Marthinsen, Hilde
Marthinsen skriver i sin uttalelse at de negative
konsekvensene av nytt dobbeltspor gjennom
sentrum av Fredrikstad og Sarpsborg vil bli
langt større enn tidligere forespeilet, og ber
derfor om at «rett linje» og felles stasjon på
Rolvsøy vurderes på nytt. Det vises til
alternativ 2B i Jernbaneverkets
mulighetsstudie av 2011.

Uttalelsen tas til orientering. Ulike konsepter
for framtidig jernbane i Østfold er vurdert i
Jernbaneverkets "Konseptvalgutredning for
IC-strekningen Oslo-Halden" (2012).
Konsept ØB 4B (med stopp i alle byene) ble
anbefalt lagt til grunn for videre
planleggingsarbeid, og de resterende
konseptene ble forkastet. Konsept ØB 4B er
besluttet av Stortinget. Konsept ØB 4E fra
KVU (høyhastighet med felles stasjon for
Fredrikstad og Rolvsøy, inkludert lokalbane
på eksisterende spor), benevnt som
alternativ 2B i Jernbaneverkets
mulighetsstudie fra 2011, ble vurdert i 2012.
Dette konseptet gir ikke et fullgodt tilbud til
de tunge markedene i Fredrikstad og
Sarpsborg og oppfyller heller ikke kravene til
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effektivitet (kort overgangstid mellom
transportmidler i sentralt lokaliserte
trafikknutepunkt). Konseptet ble vurdert som
en langt dårligere løsning enn konseptene
ØB 4B (stopp i alle byer) og ØB 4F
(høyhastighet via Sarpsborg med gren til
Fredrikstad) og forkastet. Se kapittel 4 for
nærmere redegjørelse.
Som forberedende arbeid til oppstart av
kommunedelplan med konsekvensutredning
og teknisk hovedplan, ble det utarbeidet en
forstudie. Forstudien ble utarbeidet som en
teknisk/økonomisk kvalitetssikring av
korridor fra KVU og er i all hovedsak basert
på foreliggende, kjent grunnlagsinformasjon.
Etter Jernbaneverkets vurdering er det
gjennom arbeidet med forstudien ikke
fremkommet nye opplysninger som tilsier at
man bør revurdere konsept for utbygging av
InterCity Østfoldbanen fra Haug til Halden.
De planene som er framlagt oppfyller ikke
InterCitys prosjektplan og hovedmål, som er:
A) legge til rette for et tilbud som møter
etterspørselen etter transport i takt med
befolkningsveksten.
Befolkningen og boområdene mellom de to
byene har vokst sammen, nettopp ved
Rolvsøy. Det nye store Sykehuset Østfold er
lagt til Kalnes, nye skoler og store idrettshaller
planlegges 1-3 kilometer utenfor dagens
«sentrum». Det er liten kommersiell satsing i
dagens sentrum ift byfortetting – annet enn
leiligheter med priser og størrelse tilpasset den
eldre befolkningen. Småbarnsfamilier og folk i
arbeidsfør alder vil som regel alltid velge
enebolig med hage som bovalg.
Kommunesammenslåing vil kunne føre til en
ny kommune. Byene har i dag sterke bånd og
flyter både praktisk og geografisk sammen.
Det må planlegge for framtiden, ikke fortiden.
B) gi korte reisetider, hyppige avganger og god
regularitet.
Dobbeltspor som planlegges via Fredrikstad vil
iht. beregninger gi en besparelse på mellom
1-5 minutter? Er det verdt å rasere to byer på
denne måten for 1 minutt besparelse?
C) bidra til utviklingen av en flerkjernestruktur
langs strekningene og avlastning av Osloområdet.
Dersom ikke reisetiden forkortes mer enn 1-5

Det er Jernbaneverkets vurdering at konsept
ØB 4B (stopp i alle byer) best tilfredsstiller
mål og krav for InterCity Østfoldbanen.
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minutter, vil befolkningen i Nedre
Glommaregionen og Indre Østfold fortsatt
velge bil til Oslo, dvs. ingen avlastning for
Oslo-området. Snarere tvert imot. Etter hvert
som flere flytter til Østfold vil bil- og tungtrafikk
øke. Lagrene vil være "på vegnettet". Med
mindre man ikke får et 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.
Med en «rett linje» til og fra Råde (fra Moss/til
Halden) med bybaner som lokaltrafikk-linjer vil
Råde bli et velfungerende, effektivt og
samlende knutepunkt. Med gode
bussforbindelser til resten av fylket (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
Godstog kan benytte eksisterende InterCitylinje ved behov og rett og rask linje til Norden
og Europa på natten. Det er ikke mulig å 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), Lande
barneskole (og muligens et par videregående
skoler, flere verneverdige bygg, samt rasere
1000 års historisk grunn (Olavsvollen),
jordvollen laget av/for Olav Haraldsson. Alt
dette for 1-5 minutter 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? Nei,
mener Marthinsen.

D46

Matre, Jostein
Matre skriver i sin uttalelse at de negative
konsekvensene av et nytt dobbeltspor
gjennom sentrum av Fredrikstad og Sarpsborg
vil bli langt større enn tidligere forespeilet. Det
bes 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 trasé og InterCity-avganger fra
Fredrikstad mot Oslo.

Uttalelsen tas til orientering. Ulike konsepter
for framtidig jernbane i Østfold er vurdert i
Jernbaneverkets "Konseptvalgutredning for
IC-strekningen Oslo-Halden" (2012).
Konsept ØB 4B (med stopp i alle byene) ble
anbefalt lagt til grunn for videre
planleggingsarbeid, og de resterende
konseptene ble forkastet. Konsept ØB 4B er
besluttet av Stortinget. Konsept ØB 4E fra
KVU (høyhastighet med felles stasjon for
Fredrikstad og Rolvsøy, inkludert lokalbane
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på eksisterende spor), benevnt som
alternativ 2B i Jernbaneverkets
mulighetsstudie fra 2011, ble vurdert i 2012.
Dette konseptet gir ikke et fullgodt tilbud til
de tunge markedene i Fredrikstad og
Sarpsborg og oppfyller heller ikke kravene til
effektivitet (kort overgangstid mellom
transportmidler i sentralt lokaliserte
trafikknutepunkt). Konseptet ble vurdert som
en langt dårligere løsning enn konseptene
ØB 4B (stopp i alle byer) og ØB 4F
(høyhastighet via Sarpsborg med gren til
Fredrikstad) og forkastet. Se kapittel 4 for
nærmere redegjørelse.
Som forberedende arbeid til oppstart av
kommunedelplan med konsekvensutredning
og teknisk hovedplan, ble det utarbeidet en
forstudie. Forstudien ble utarbeidet som en
teknisk/økonomisk kvalitetssikring av
korridor fra KVU og er i all hovedsak basert
på foreliggende, kjent grunnlagsinformasjon.
Etter Jernbaneverkets vurdering er det
gjennom arbeidet med forstudien ikke
fremkommet nye opplysninger som tilsier at
man bør revurdere konsept for utbygging av
InterCity Østfoldbanen fra Haug til Halden.
Matres 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.

D47

Mostad, Åse Follerås
Mostad skriver i sin uttalelse at de negative
konsekvensene av et nytt dobbeltspor
gjennom sentrum av Fredrikstad og Sarpsborg
vil bli langt større enn tidligere forespeilet. Det
bes 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 trasé og InterCity-avganger fra
Fredrikstad mot Oslo.

Teknisk utvikling av ulike transportmidler
skjer raskt. Utviklingen rundt førerløse biler
er så usikker at man ikke kan legge dette til
grunn for planleggingsarbeidet. Utvikling av
førerløse biler vil ikke øke kapasiteten på
eksisterende vegnett og kan ikke alene løse
transportbehovet.

Uttalelsen tas til orientering. Ulike konsepter
for framtidig jernbane i Østfold er vurdert i
Jernbaneverkets "Konseptvalgutredning for
IC-strekningen Oslo-Halden" (2012).
Konsept ØB 4B (med stopp i alle byene) ble
anbefalt lagt til grunn for videre
planleggingsarbeid, og de resterende
konseptene ble forkastet. Konsept ØB 4B er
besluttet av Stortinget. Konsept ØB 4E fra
KVU (høyhastighet med felles stasjon for
Fredrikstad og Rolvsøy, inkludert lokalbane
på eksisterende spor), benevnt som
alternativ 2B i Jernbaneverkets
mulighetsstudie fra 2011, ble vurdert i 2012.
Dette konseptet gir ikke et fullgodt tilbud til
de tunge markedene i Fredrikstad og
Sarpsborg og oppfyller heller ikke kravene til
effektivitet (kort overgangstid mellom
transportmidler i sentralt lokaliserte
trafikknutepunkt). Konseptet ble vurdert som
en langt dårligere løsning enn konseptene
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ØB 4B (stopp i alle byer) og ØB 4F
(høyhastighet via Sarpsborg med gren til
Fredrikstad) og forkastet. Se kapittel 4 for
nærmere redegjørelse.
Som forberedende arbeid til oppstart av
kommunedelplan med konsekvensutredning
og teknisk hovedplan, ble det utarbeidet en
forstudie. Forstudien ble utarbeidet som en
teknisk/økonomisk kvalitetssikring av
korridor fra KVU og er i all hovedsak basert
på foreliggende, kjent grunnlagsinformasjon.
Etter Jernbaneverkets vurdering er det
gjennom arbeidet med forstudien ikke
fremkommet nye opplysninger som tilsier at
man bør revurdere konsept for utbygging av
InterCity Østfoldbanen fra Haug til Halden.
Det er respektløst å bruke så mye av folks
penger for å rive uendelig mange hus og
bygge en jernbane i Fredrikstad på sviktende,
og derfor fordyrende grunn. Framtida vil
uansett kreve et høyhastighetstog.

D48

Olsen, Dagfrid Nyborg og Olsen, Jan Erik
Olsen skriver i sin uttalelse at de er beboere
på Ambjørnrød. Ambjørnrød har en unik
nærhet til marka og landlig idyll, og dette er en
verdifull faktor og ressurs både for skole,
barnehager og de som bor i området. Det er
nyoppførte hus i området. Disse boligeierne
føler seg ført bak lyset da mulig InterCity-trasé
ikke ble bekjentgjort da de kjøpte tomtene.
Det er blant trasevalgene anbefalt et som går
gjennom Korpeknotten og Skogstrandområdet.

Høyhastighetstog gjennom Østfold er rettet
mot lange reiser med få stopp. Høyhastighet
vil derfor ikke dekke det samme
transportmarkedet som InterCity-tilbudet og
svarer ikke på de trafikale behovene som er
kartlagt i transportkorridoren.
Markedsanalysene viser at utbygging på
strekningen Oslo-Halden bør følge en
korridor langs dagens trasé, og at byene må
betjenes med et InterCity-tilbud som krever
dobbeltspor og sentralt lokaliserte stasjoner.
Høyhastighetstog gjennom Østfold må derfor
begrunnes ut fra et markedsgrunnlag og
behov som ikke er sammenfallende med
InterCity-tilbudet. InterCity-traseer med
dobbelt spor kan på deler av strekningen
være et senere ledd i høyhastighetssatsning.
Jernbaneverket satte etter mandat fra
Samferdselsdepartementet i gang et eget
utredningsarbeid for å framskaffe et relevant
beslutningsgrunnlag for et mulig
høyhastighetsnett i Norge, hvor strekningen
Oslo-Gøteborg var en av strekningene.
Denne høyhastighetsutredningen ble
ferdigstilt i 2012 og var ikke i strid med
forutsetningene for og resultatene av KVU
for IC Østfoldbanen.

Uttalelsen tas til orientering. Nytt dobbeltspor
fra Råde til Fredrikstad langs eksisterende
spor har vært innarbeidet i offentlige
arealplaner og offentlig kjent siden midten av
1990-tallet.

I det videre planleggingsarbeidet vil det
utarbeides en samfunnsøkonomisk analyse
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For drøyt et år siden ble det av Fylkesmannen
i Østfold skrevet utkast til forskrift om vern av
Korpeknotten naturreservat i Fredrikstad
kommune. Olsen minner om verdiene i
området og forslaget til verneområde.
Korpeknotten har svært stor betydning for
nærmiljø og friluftsliv og brukes aktivt av både
skoler og barnehager i nærområdet.

som grovt sett består av en nytte/kostanalyse, vurderinger av landskapsbilde,
kulturmiljø, naturmangfold, naturressurser,
nærmiljø og friluftsliv samt oppnåelse av
prosjektets mål. Basert på en helhetlig
vurdering av disse forholdene vil det gis en
anbefaling for valg av korridor for tiltakene.
Dette er nærmere beskrevet i forslag til
planprogram.

Alternativet med «rett linje» utenom byen vår
er det absolutt beste ønskelige alternativet.
«Rett linjes» mange fordeler og besparelser av
boliger i tettbebygde områder, burde veie mye
tyngre enn nærhet til jernbane for å få til en
stasjon midt i byen.

Ulike konsepter for framtidig jernbane i
Østfold er vurdert i Jernbaneverkets
"Konseptvalgutredning for IC-strekningen
Oslo-Halden" (2012). Konsept ØB 4B (med
stopp i alle byene) ble anbefalt lagt til grunn
for videre planleggingsarbeid, og de
resterende konseptene ble forkastet.
Konsept ØB 4B er besluttet av Stortinget.
Konsept ØB 4E fra KVU (høyhastighet med
felles stasjon for Fredrikstad og Rolvsøy,
inkludert lokalbane på eksisterende spor),
benevnt som alternativ 2B i Jernbaneverkets
mulighetsstudie fra 2011, ble vurdert i 2012.
Dette konseptet gir ikke et fullgodt tilbud til
de tunge markedene i Fredrikstad og
Sarpsborg og oppfyller heller ikke kravene til
effektivitet (kort overgangstid mellom
transportmidler i sentralt lokaliserte
trafikknutepunkt). Konseptet ble vurdert som
en langt dårligere løsning enn konseptene
ØB 4B (stopp i alle byer) og ØB 4F
(høyhastighet via Sarpsborg med gren til
Fredrikstad) og forkastet. Se kapittel 4 for
nærmere redegjørelse.

Dersom alternativ med tog skal rasere byen
vår, bes det innstendig om at Jernbaneverket
velger det alternativet med minst inngripen for
beboere, som er tunnel under Ambjørnrød.

Som forberedende arbeid til oppstart av
kommunedelplan med konsekvensutredning
og teknisk hovedplan, ble det utarbeidet en
forstudie. Forstudien ble utarbeidet som en
teknisk/økonomisk kvalitetssikring av
korridor fra KVU og er i all hovedsak basert
på foreliggende, kjent grunnlagsinformasjon.
Forstudiens alternativ 4a (tunnel under
Ambjørnrød/Gluppe) ble forkastet grunnet
vesentlig høyere kostnad enn andre
alternativ og inngår ikke
utredningskorridoren lagt til grunn i forslag til
planprogram.

Pettersen, Kari-Anne Alheim
Pettersen skriver i sin uttalelse at de negative
konsekvensene av et nytt dobbeltspor
gjennom sentrum av Fredrikstad og Sarpsborg
vil bli langt større enn tidligere forespeilet. Det
bes 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

Uttalelsen tas til orientering, men ikke til
følge. Ulike konsepter for framtidig jernbane i
Østfold er vurdert i Jernbaneverkets
"Konseptvalgutredning for IC-strekningen
Oslo-Halden" (2012). Konsept ØB 4B (med
stopp i alle byene) ble anbefalt lagt til grunn
for videre planleggingsarbeid, og de
resterende konseptene ble forkastet.
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Konsept ØB 4B er besluttet av Stortinget.
Konsept ØB 4E fra KVU (høyhastighet med
felles stasjon for Fredrikstad og Rolvsøy,
inkludert lokalbane på eksisterende spor),
benevnt som alternativ 2B i Jernbaneverkets
mulighetsstudie fra 2011, ble vurdert i 2012.
Dette konseptet gir ikke et fullgodt tilbud til
de tunge markedene i Fredrikstad og
Sarpsborg og oppfyller heller ikke kravene til
effektivitet (kort overgangstid mellom
transportmidler i sentralt lokaliserte
trafikknutepunkt). Konseptet ble vurdert som
en langt dårligere løsning enn konseptene
ØB 4B (stopp i alle byer) og ØB 4F
(høyhastighet via Sarpsborg med gren til
Fredrikstad) og forkastet. Se kapittel 4 for
nærmere redegjørelse.
Som forberedende arbeid til oppstart av
kommunedelplan med konsekvensutredning
og teknisk hovedplan, ble det utarbeidet en
forstudie. Forstudien ble utarbeidet som en
teknisk/økonomisk kvalitetssikring av
korridor fra KVU og er i all hovedsak basert
på foreliggende, kjent grunnlagsinformasjon.
Etter Jernbaneverkets vurdering er det
gjennom arbeidet med forstudien ikke
fremkommet nye opplysninger som tilsier at
man bør revurdere konsept for utbygging av
InterCity Østfoldbanen fra Haug til Halden.

Dette virker som en svært lite gjennomtenkt
løsning da dette kommer til å rasere hele byen.
Mange mennesker vil miste sine boliger, og bli
utsatt for unødvendig støy. Byen vil i tillegg bli
delt på langs.

D50

Reksten, Egil Niclaes
Reksten skriver i sin uttalelse at
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

Et nytt dobbeltspor fra Haug til Halden med
stopp i alle byer, som lagt til grunn for forslag
til planprogram, vil berøre tettbebyggelsen i
Nedre Glomma. Tettbebyggelsen i Nedre
Glomma er i eksisterende situasjon «delt» av
en jernbanelinje. Som del av prosjekteringsog planleggingsarbeidet for nytt dobbeltspor
vil det arbeides med tekniske løsninger som
vil redusere barrierevirkning og opprettholde
god tilgjengelighet. I det videre
planleggingsarbeidet vil det også utføres
støyberegninger for togtrafikk og nødvendige
avbøtende tiltak vil bli innarbeidet og utført.

Uttalelsen tas til orientering. Ulike konsepter
for framtidig jernbane i Østfold er vurdert i
Jernbaneverkets "Konseptvalgutredning for
IC-strekningen Oslo-Halden" (2012).
Konsept ØB 4B (med stopp i alle byene) ble
anbefalt lagt til grunn for videre
planleggingsarbeid, og de resterende
konseptene ble forkastet. Konsept ØB 4B er
besluttet av Stortinget. Konsept ØB 4E fra
KVU (høyhastighet med felles stasjon for
Fredrikstad og Rolvsøy, inkludert lokalbane
på eksisterende spor), benevnt som
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lokaltrafikk på eksisterende trasé og InterCityavganger fra Fredrikstad mot Oslo.
I tillegg til at linjen blir kortere å bygge i antall
kilometer, vil den i stor grad skåne øvrig
bebyggelse samt gagne målene om sterkt
redusert reisetid med tog mellom Oslo og
Gøteborg/Malmø/København. Sistnevnte har
vært hyppig etterspurt fra politikere og
næringslivsaktører på tvers av grensene. For å
nå regjeringens uttalte planer om å flytte gods
fra veg til jernbane, er det nødvendig med en
rask og fleksibel bane fra Gøteborg og inn til
Oslo, uten at økningen får negative følger for
beboere.
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Ruud, Asbjørn
Ruud skriver i sin uttalelse at Fredrikstad og
Sarpsborg vokser mer sammen. 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 om «rett
linje» over Rolvsøy og stasjon der med 250
km/t og en opprusting av eksisterende trase
med en lavere hastighet og ny stasjon på
Grønli 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,
gjennomgangstrafikk og godstransport.
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alternativ 2B i Jernbaneverkets
mulighetsstudie fra 2011, ble vurdert i 2012.
Dette konseptet gir ikke et fullgodt tilbud til
de tunge markedene i Fredrikstad og
Sarpsborg og oppfyller heller ikke kravene til
effektivitet (kort overgangstid mellom
transportmidler i sentralt lokaliserte
trafikknutepunkt). Konseptet ble vurdert som
en langt dårligere løsning enn konseptene
ØB 4B (stopp i alle byer) og ØB 4F
(høyhastighet via Sarpsborg med gren til
Fredrikstad) og forkastet. Se kapittel 4 for
nærmere redegjørelse.
Som forberedende arbeid til oppstart av
kommunedelplan med konsekvensutredning
og teknisk hovedplan, ble det utarbeidet en
forstudie. Forstudien ble utarbeidet som en
teknisk/økonomisk kvalitetssikring av
korridor fra KVU og er i all hovedsak basert
på foreliggende, kjent grunnlagsinformasjon.
Etter Jernbaneverkets vurdering er det
gjennom arbeidet med forstudien ikke
fremkommet nye opplysninger som tilsier at
man bør revurdere konsept for utbygging av
InterCity Østfoldbanen fra Haug til Halden.

Uttalelsen tas til orientering. Ulike konsepter
for framtidig jernbane i Østfold er vurdert i
Jernbaneverkets "Konseptvalgutredning for
IC-strekningen Oslo-Halden" (2012).
Konsept ØB 4B (med stopp i alle byene) ble
anbefalt lagt til grunn for videre
planleggingsarbeid, og de resterende
konseptene ble forkastet. Konsept ØB 4B er
besluttet av Stortinget. Konsept ØB 4E fra
KVU (høyhastighet med felles stasjon for
Fredrikstad og Rolvsøy, inkludert lokalbane
på eksisterende spor), benevnt som
alternativ 2B i Jernbaneverkets
mulighetsstudie fra 2011, ble vurdert i 2012.
Dette konseptet gir ikke et fullgodt tilbud til
de tunge markedene i Fredrikstad og
Sarpsborg og oppfyller heller ikke kravene til
effektivitet (kort overgangstid mellom
transportmidler i sentralt lokaliserte
trafikknutepunkt). Konseptet ble vurdert som
en langt dårligere løsning enn konseptene
ØB 4B (stopp i alle byer) og ØB 4F
(høyhastighet via Sarpsborg med gren til
Fredrikstad) og forkastet. Se kapittel 4 for
nærmere redegjørelse.
Som forberedende arbeid til oppstart av
kommunedelplan med konsekvensutredning
og teknisk hovedplan, ble det utarbeidet en
forstudie. Forstudien ble utarbeidet som en
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teknisk/økonomisk kvalitetssikring av
korridor fra KVU og er i all hovedsak basert
på foreliggende, kjent grunnlagsinformasjon.
Etter Jernbaneverkets vurdering er det
gjennom arbeidet med forstudien ikke
fremkommet nye opplysninger som tilsier at
man bør revurdere konsept for utbygging av
InterCity Østfoldbanen fra Haug til Halden.

D52

D53

Strand, Rolf Jul
Strand skriver i sin uttalelse at han støtter
«Aksjon Rett Linje».
Svendsen, Marie
Svendsen skriver i sin uttalelse at regjeringen
har gitt følgende føringer for planarbeidet på
InterCity-strekningene: «InterCity-utbyggingen
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.
De negative konsekvensene av et nytt
dobbeltspor gjennom sentrum av Fredrikstad
og Sarpsborg vil bli langt større enn tidligere
forespeilet. Det bes 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 trasé og InterCity-avganger fra
Fredrikstad 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 og svært få
boliger berøres 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

Uttalelsen tas til etterretning. Se kommentar
til uttalelse fra «Aksjon Rett Linje» (C1).

Uttalelsen tas til orientering. Ulike konsepter
for framtidig jernbane i Østfold er vurdert i
Jernbaneverkets "Konseptvalgutredning for
IC-strekningen Oslo-Halden" (2012).
Konsept ØB 4B (med stopp i alle byene) ble
anbefalt lagt til grunn for videre
planleggingsarbeid, og de resterende
konseptene ble forkastet. Konsept ØB 4B er
besluttet av Stortinget. Konsept ØB 4E fra
KVU (høyhastighet med felles stasjon for
Fredrikstad og Rolvsøy, inkludert lokalbane
på eksisterende spor), benevnt som
alternativ 2B i Jernbaneverkets
mulighetsstudie fra 2011, ble vurdert i 2012.
Dette konseptet gir ikke et fullgodt tilbud til
de tunge markedene i Fredrikstad og
Sarpsborg og oppfyller heller ikke kravene til
effektivitet (kort overgangstid mellom
transportmidler i sentralt lokaliserte
trafikknutepunkt). Konseptet ble vurdert som
en langt dårligere løsning enn konseptene
ØB 4B (stopp i alle byer) og ØB 4F
(høyhastighet via Sarpsborg med gren til
Fredrikstad) og forkastet. Se kapittel 4 for
nærmere redegjørelse.
Som forberedende arbeid til oppstart av
kommunedelplan med konsekvensutredning
og teknisk hovedplan, ble det utarbeidet en
forstudie. Forstudien ble utarbeidet som en
teknisk/økonomisk kvalitetssikring av
korridor fra KVU og er i all hovedsak basert
på foreliggende, kjent grunnlagsinformasjon.
Etter Jernbaneverkets vurdering er det
gjennom arbeidet med forstudien ikke
fremkommet nye opplysninger som tilsier at
man bør revurdere konsept for utbygging av
InterCity Østfoldbanen fra Haug til Halden.
Et nytt dobbeltspor fra Haug til Halden med
stopp i alle byer, som lagt til grunn for forslag
til planprogram, er i henhold til fylkesplanen
for Østfold mot 2050, som forutsetter
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sentrum som nå påstås å være vedtatt vil føre
til ødeleggelse av Nedre Glomma, hvorimot
alternativ 2B vil gi en effektiv togbane med
stasjon sentralt plassert på Rolvsøy, midt i
Nedre Glomma. Her er det tilstrekkelige areal
til parkeringsplasser, i tillegg til mulighet for
effektiv overgang fra korresponderende
bybane på eksisterende trasé.

samordnet areal- og transportplanlegging. I
henhold til nasjonale retningslinjer for
arealplanlegging, er det ikke et mål å
tilrettelegge for økt parkering, men derimot å
tilrettelegge for økt bruk av gange og sykkel.

I lys av at InterCity-utbyggingen av
Østfoldbanene er av nasjonal interesse, er det
lite hensiktsmessig å la sneversynte
lokalpolitikere få styre planleggingen. Alternativ
2B bør utredes og vurderes som et reelt
alternativ.

Jernbaneverkets anbefaling er lokalt,
regionalt og nasjonalt forankret.
Høringsuttalelsene til KVU viste en bred
enighet blant berørte kommuner om å støtte
anbefalingen. Et samlet Storting tok stilling til
anbefalingen gjennom behandlingen av
Nasjonal transportplan 2014-2023 i 2013. Se
kapittel 5 for nærmere redegjørelse.

Weberg, Christer
Weberg skriver i sin uttalelse at de negative
konsekvensene av et nytt dobbeltspor
gjennom sentrum av Fredrikstad og Sarpsborg
vil bli langt større enn tidligere forespeilet. Det
bes 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 trasé og InterCity-avganger fra
Fredrikstad mot Oslo.

Trasé innom alle byene blir unødvendig
kostbart og vil ikke gi ønsket effekt da det er
for likt dagens tilbud. Råde stasjon er flittig
brukt for beboere fra Sarpsborg i retning Oslo.

Uttalelsen tas til orientering. Ulike konsepter
for framtidig jernbane i Østfold er vurdert i
Jernbaneverkets "Konseptvalgutredning for
IC-strekningen Oslo-Halden" (2012).
Konsept ØB 4B (med stopp i alle byene) ble
anbefalt lagt til grunn for videre
planleggingsarbeid, og de resterende
konseptene ble forkastet. Konsept ØB 4B er
besluttet av Stortinget. Konsept ØB 4E fra
KVU (høyhastighet med felles stasjon for
Fredrikstad og Rolvsøy, inkludert lokalbane
på eksisterende spor), benevnt som
alternativ 2B i Jernbaneverkets
mulighetsstudie fra 2011, ble vurdert i 2012.
Dette konseptet gir ikke et fullgodt tilbud til
de tunge markedene i Fredrikstad og
Sarpsborg og oppfyller heller ikke kravene til
effektivitet (kort overgangstid mellom
transportmidler i sentralt lokaliserte
trafikknutepunkt). Konseptet ble vurdert som
en langt dårligere løsning enn konseptene
ØB 4B (stopp i alle byer) og ØB 4F
(høyhastighet via Sarpsborg med gren til
Fredrikstad) og forkastet. Se kapittel 4 for
nærmere redegjørelse.
Som forberedende arbeid til oppstart av
kommunedelplan med konsekvensutredning
og teknisk hovedplan, ble det utarbeidet en
forstudie. Forstudien ble utarbeidet som en
teknisk/økonomisk kvalitetssikring av
korridor fra KVU og er i all hovedsak basert
på foreliggende, kjent grunnlagsinformasjon.
Etter Jernbaneverkets vurdering er det
gjennom arbeidet med forstudien ikke
fremkommet nye opplysninger som tilsier at
man bør revurdere konsept for utbygging av
InterCity Østfoldbanen fra Haug til Halden.
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Det er Jernbaneverkets vurdering at konsept
ØB 4B (stopp i alle byer) best tilfredsstiller
mål og krav for InterCity Østfoldbanen.
D55

Wesstad, Kjell Otto
Wesstad skriver i sin uttalelse at de negative
konsekvensene av et nytt dobbeltspor
gjennom sentrum av Fredrikstad og Sarpsborg
vil bli langt større enn tidligere forespeilet. Det
bes 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 trasé og InterCity-avganger fra
Fredrikstad mot Oslo.

Uttalelsen tas til orientering. Ulike konsepter
for framtidig jernbane i Østfold er vurdert i
Jernbaneverkets "Konseptvalgutredning for
IC-strekningen Oslo-Halden" (2012).
Konsept ØB 4B (med stopp i alle byene) ble
anbefalt lagt til grunn for videre
planleggingsarbeid, og de resterende
konseptene ble forkastet. Konsept ØB 4B er
besluttet av Stortinget. Konsept ØB 4E fra
KVU (høyhastighet med felles stasjon for
Fredrikstad og Rolvsøy, inkludert lokalbane
på eksisterende spor), benevnt som
alternativ 2B i Jernbaneverkets
mulighetsstudie fra 2011, ble vurdert i 2012.
Dette konseptet gir ikke et fullgodt tilbud til
de tunge markedene i Fredrikstad og
Sarpsborg og oppfyller heller ikke kravene til
effektivitet (kort overgangstid mellom
transportmidler i sentralt lokaliserte
trafikknutepunkt). Konseptet ble vurdert som
en langt dårligere løsning enn konseptene
ØB 4B (stopp i alle byer) og ØB 4F
(høyhastighet via Sarpsborg med gren til
Fredrikstad) og forkastet. Se kapittel 4 for
nærmere redegjørelse.
Som forberedende arbeid til oppstart av
kommunedelplan med konsekvensutredning
og teknisk hovedplan, ble det utarbeidet en
forstudie. Forstudien ble utarbeidet som en
teknisk/økonomisk kvalitetssikring av
korridor fra KVU og er i all hovedsak basert
på foreliggende, kjent grunnlagsinformasjon.
Etter Jernbaneverkets vurdering er det
gjennom arbeidet med forstudien ikke
fremkommet nye opplysninger som tilsier at
man bør revurdere konsept for utbygging av
InterCity Østfoldbanen fra Haug til Halden.

Inntrykket er også at hele prosessen med valg
av trasé gir inntrykk av
saksbehandlingsfeil/modifiserte sannheter ved
vurdering av alternativ 2B i Jernbaneverkets
mulighetsstudie av 2011, løgn og fordekthet og
politisk kjøpslåing av verste type.

Jernbaneverket har etter gjeldende regelverk
og retningslinjer utarbeidet en
konseptvalgutredning med en anbefaling.
Konsept ØB 4B er besluttet av Stortinget.
Jernbaneverkets anbefaling er lokalt,
regionalt og nasjonalt forankret.
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4 REDEGJØRELSE FOR VALG AV KVU-KONSEPT ØB 4B
4.1

Sammendrag

Jernbaneverket gjennomførte i 2011-2012 en konseptvalgutredning (KVU) for InterCity-området.
Konseptene ble da vurdert i forhold til målene om pålitelig togtilbud, kort reisetid, høy kapasitet og
frekvens. Gjennom KVU-arbeidet ble det vurdert en rekke ulike løsningskonsepter for Østfoldbanen.
Arbeidet omfattet innledningsvis vurdering av ulike konsepter uten full utbygging av nytt dobbeltspor.
Det ble blant annet vurdert konsept med redusert transportbehov, mer effektiv bruk av dagens
infrastruktur, mindre omfattende investeringer i forbindelse med utbygging av ekspressbussnettet og
mindre omfattende investeringer i forbindelse med utbedring av jernbanenettet.
Videre ble det utredet 7 konsept basert på full utbygging av dobbeltsporet fram til Halden, dvs.
utbygging mellom Haug i Råde og Halden stasjon. Dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad og
Follobanen Oslo S-Ski inngikk i referansealternativet (0-alternativet). Konseptene baserte seg i
hovedsak på de to prinsipielle alternativene fra Jernbaneverkets mulighetsstudie for
utbyggingskonsepter for Østfoldbanen fra 20112. KVU-prosessen søkte imidlertid bredt og «åpent» for
å sikre at alle tilnærminger ble belyst. Konsept ØB 3B, ØB 4B og ØB 4F ble videreført til
konseptanalyse og resterende konsepter ble forkastet. På bakgrunn av analyse av måloppnåelsen
av de definerte kravene (pålitelig togtilbud, kort reisetid, høy kapasitet og frekvens,
miljøvennlig, regionforstørrelse og byutvikling, færre trafikkulykker, andre
miljøkrav/arealinngrep) anbefalte Jernbaneverket i KVU-en konsept ØB 4B. Dvs. et InterCitytilbud basert på sammenhengende dobbeltspor med stopp i alle Østfoldbyene. Anbefalingen fra
høyhastighetsutredningen3 var også at et sammenhengende dobbeltspor mellom Østfoldbyene må
være på plass først.

Figur 1: Anbefalt alternativ (ØB 4B) fra KVU for InterCity-strekningen 2012
Konseptet 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
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kurveutretting 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.
Konseptet sier følgende om stasjonslokaliseringer:




Dagens InterCity-stasjoner opprettholdes med mulighet for stopp.
Ny plassering av stasjon i Fredrikstad (Grønli) og Råde.
For Sarpsborg og Halden opprettholdes stasjonsplasseringen.

Sarpsborg og Fredrikstad kommuner avga høringsuttalelse til konseptvalgutredningen. Begge
bystyrene sluttet opp om anbefalt konsept. Konseptet er videre forankret gjennom Stortingets
behandling av Nasjonal Transportplan (NTP) for 2014 - 2023. Se detaljert redegjørelse i kapittel 5.

4.2

Behov

KVU-en oppsummerte situasjonen for status og behov på følgende måte4:













En rask økende befolkning gir store utfordringer både når det gjelder arealutvikling og
transportutvikling.
Stor utpendling mot Oslo-området.
Økt fylkesintern arbeidspendling langs Østfoldbanen.
Sysselsettingsvekst med god tilgjengelighet til Oslo og Akershus er viktig for den regionale
utviklingen.
Økte klimagassutslipp fra veitrafikken, mens utslipp fra andre kilder stabiliseres eller går ned.
Nedgang i antall trafikkulykker, men fortsatt langt igjen til NTP’s mål om 30 % reduksjon i
antall drepte og hardt skadde.
Sterk vekst i veitrafikken, særlig på hovedveinettet og på E6, med økende avviklingsproblemer
på deler av veinettet.
Østfoldbanen er blant landets mest trafikkerte banestrekninger med stort potensial for økt
trafikk ved forbedret kapasitet og tilbud.
Lav gjennomsnittsfart og kapasitetsproblemer for jernbanen. Punktligheten for
pendlertrafikken er lav, og det er tidvis store forsinkelser.
Det går store godsvolumer gjennom Østfold, jernbanens markedsandel er vesentlig lavere her
enn på andre banestrekninger.
Stor havnetrafikk med potensial for å ta mer av godstransporten fra vei.
Flytrafikken over Moss Lufthavn Rygge er i hovedsak lokaltilknyttede reiser. Tilbringertrafikken
kommer hovedsakelig med privatbil, og kollektivandelen er lav.

Interessentene ble fordelt på primære (daglig reisende, næringsliv og bedrifter i Østfold og Follo,
virksomheter avhengig av gods i transitt gjennom Østfold og Follo, personreiser inn og ut av landet,
fritids- og handlereisende), sekundære (statlige samferdselsetater, fylkeskommuner og kommuner,
transportnæringen, havner og Moss lufthavn) og andre (regionale servicevirksomheter, miljø- og
verneinteresser, regionale samarbeidsorganer, nærings- og arbeidslivsorganisasjoner,
utbyggingsinteresser ved trafikknutepunkt).
Det prosjektutløsende behovet formulerer hovedbegrunnelsen for tiltaket: «Økt kapasitet for personog godstransport på jernbanen i IC-området for å sikre tilstrekkelig punktlighet, frekvens og reisetid.»
Behovsanalysen viser at det aller viktigste behovet i transportkorridoren Oslo-Halden er å håndtere
den kraftige befolkningsveksten og økte transportetterspørselen. God kapasitet er det grunnlengede
behovet, men det er ikke tilstrekkelig med mindre togtilbudet er punktlig. Høy frekvens på
transporttilbudet er en viktig forutsetning for at brukerne skal kunne velge avreisetidspunkt, ha høy
fleksibilitet og tilgjengelighet til transportsystemet og dermed kunne redusere den totale reisetiden.
Redusert reisetid er et viktig behov for å sikre et attraktivt transportsystem særlig for arbeidsreiser
mellom Oslo og Østfold-byene. Andre viktige behov er å redusere kø- og framkommelighetsproblemer
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og utslipp fra veitrafikk, redusere trafikkulykker og bygge opp under en flerkjernet byutvikling med en
transporteffektiv arealutvikling og effektive knutepunkter.

4.3

Mål og krav

Jernbaneverket la i samråd med Samferdselsdepartementet følgende samfunnsmål til grunn for
konseptvalg i IC-området:
- «IC-korridoren skal ha et miljøvennlig transportsystem av høy kvalitet som knytter bo- og
arbeidsområdene godt sammen».
I tillegg ble følgende effektmål med tilhørende indikatorer definert5:


Et pålitelig togtilbud
o Bedre pålitelighet.



Kort reisetid
o Kort reisetid mellom byer og tettsteder.
o Kort overgangstid mellom transportmidler i sentralt lokaliserte trafikknutepunkter
Høy frekvens og høy kapasitet
o Kapasitet til å dekke framtidig etterspørsel etter transport for personer og gods både på
IC-tog og gjennomgående tog.



o

Høy frekvens.

Følgende krav ble definert som absolutt:
 Økt kapasitet og pålitelighet for person- og godstransport på bane på strekningen OsloHalden.
Følgende krav ble definert som viktige:
1. Pålitelig,
2. Kort reisetid,
3. Høy kapasitet og frekvens. Krav avledet av viktige behov omfatter:
4. Miljøvennlig,
5. Regionforstørrelse og byutvikling,
6. Færre trafikkulykker.
I tillegg kommer andre krav, som omfatter teknikk/funksjonalitet, økonomi, tid og miljø.

4.4

Konseptene

Fra tidligere prosjektideer, gjennomført verksted med interessenter og gjennom utredningsarbeidet ble
følgende tolv konsepter vurdert6.
Referanse
 ØB 0 – Referanse, tiltak som er forutsatt startet opp i perioden 2010-2013 i henhold til
stortingsmeldingen om NTP 2010-2019. Dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad og Follobanen
Oslo S-Ski inngikk i referansealternativet (0-alternativet).
Trinn 1 (reduksjon av transportbehovet)
 ØB 1 – Redusere transportbehovet gjennom arealplanlegging og tiltak som påvirker
reiseatferd.
Trinn 2 (mer effektiv utnyttelse av transportsystemet uten større investeringer)
 ØB 2 – Mer effektiv bruk av dagens infrastruktur gjennom bedre busstilbud, sammen med
tiltak under trinn 1.
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Trinn 3 (mindre investeringer, kan også være deletapper fram mot trinn 4)
 ØB 3A – Utbedring av jernbanenettet.
 ØB 3B – Utbedring av ekspressbussnettet.
Trinn 4 (full utbygging av dobbeltspor fram til Halden, dvs. utbygging mellom Haug i Råde og
Halden stasjon)
 ØB 4A – Stopp i alle byer, ikke tiltak for gjennomgående godstog.
 ØB 4B – Stopp i alle byer, med tiltak for gjennomgående godstog på Østre linje.
 ØB 4C – Stopp I alle byer i kombinasjon med egen trasé for høyhastighetstog.
 ØB 4D – Høy hastighet via Fredrikstad utenom Sarpsborg.
 ØB 4E – Høy hastighet med felles stasjon for Fredrikstad og Sarpsborg.
 ØB 4F – Høy hastighet via Sarpsborg med gren via Fredrikstad.
 ØB 4G – Stopp i alle byer kombinert med økt kapasitet Ski – Moss.
Følgende konsepter ble forkastet:


ØB 3B (utbedring av ekspressbussnettet) – Absolutte krav oppfylles ikke. Betjening av
trafikkvekst med buss uten større investeringer gir ikke tilstrekkelig kapasitet eller kvalitet som
transporttilbud. Det er ikke kapasitet til å ta imot et større antall busser på vegnettet inn mot
Oslo. Terminalkapasitet for busser i Oslo er også overbelastet.



ØB 4A (stopp i alle byer, ikke tiltak for gjennomgående godstog) – Absolutte krav
oppfylles ikke på lang sikt. På kort sikt vil godstrafikken kunne avvikles på Vestre linje, men
ved økt trafikk både av personer og gods vil det på lang sikt være nødvendig med et
supplerende tilbud for gjennomgående godstog. Konseptet kan derfor sees på som en variant
av ØB 4B før tiltak på Østre linje.



ØB 4C (stopp i alle byer i kombinasjon med egen trasé for høyhastighetstog) – Absolutte
krav oppfylles dersom godstog kan gå på høyhastighetstraseen. Dette innebærer imidlertid
bygging av en egen trasé for høyhastighet – et tiltak som ligger utenfor selve IC-tiltaket. Dette
gir høyere kostnader enn godstiltak på Østre linje som i konsept 4B. Konseptet videreføres
ikke som eget konsept, men kan sees som en variant av ØB 4B.



ØB 4D (høy hastighet via Fredrikstad utenom Sarpsborg) – Konseptet oppfyller det
absolutte kravet stilt til tiltaket, men kommer på grunn av det reduserte tilbudet til stasjonene
sør for Fredrikstad, samt nedleggelse av Råde noe dårligere ut enn konseptene ØB 4B og ØB
4F. Dette kombinert med de store tekniske utfordringene knyttet til Fredrikstad stasjon og
kryssingen av Glomma og dertil tilhørende kostnader, resulterer i at konseptet ikke anbefales
videreført.



ØB 4E (høy hastighet med felles stasjon for Fredrikstad og Sarpsborg) – Konseptet
oppfyller det absolutte kravet stilt til tiltaket, men kommer på grunn av det reduserte regionale
tilbudet til stasjonene noe dårligere ut enn konseptene ØB 4B og ØB 4F. Det gir ikke et
fullgodt tilbud for de tunge markedene i Fredrikstad og Sarpsborg, og oppfyller heller ikke
kravet til effektivitet – kort overgangstid mellom transportmidler i sentralt lokaliserte
trafikknutepunkt. Konseptet vurderes som en langt dårligere løsning enn konseptene ØB 4B
og ØB 4F og anbefales derfor ikke videreført.



ØB 4G (stopp i alle byer kombinert med økt kapasitet Ski – Moss) – Konseptet
videreføres ikke, da det vil være vanskelig å forsvare ubrukt kapasitet i forhold til de høye
kostnadene et nytt dobbeltspor på strekningen Ski-Moss vil medføre. Absolutte krav
tilfredsstilles, men konsept ØB 4B, som konseptet bygger på, vil i den sammenheng komme
langt bedre ut.

Konseptene ØB 3A, ØB 4B og ØB 4F ble anbefalt videreført til en konseptanalyse.
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Konseptanalyse

Oppsummering av arealrelaterte konsekvenser (forutsatt dobbeltspor med 25 meter bredde) 7:

Konsept ØB 4B (stopp i alle byene) vurderes å medføre en mindre negativ konsekvens enn konsept
ØB 4F (høyhastighet til Sarpsborg med gren til Fredrikstad) for naturmiljø, naturressurser, nærmiljø og
friluftsliv, landskapsbilde og kulturmiljø.
Oppsummering av samfunnsøkonomisk analyse:
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Konsepter med netto nytte over 0 er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Ingen av konseptene ble vurdert
som samfunnsøkonomisk lønnsomme. Konsept ØB 4B gir den minst negative samfunnsøkonomiske
lønnsomheten av de vurderte konseptene. Investeringskostnadene for konsept ØB 4F må reduseres
med 7 703 millioner for å gi tilsvarende samfunnsøkonomisk lønnsomhet som konsept ØB 4B.

4.6

Evaluering og anbefaling

En samlet evaluering av krav og oversikt over samfunnsøkonomi viste følgende 8:
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Et konsept med avgrenset utbygging av dobbeltspor, som i konsept ØB 3A, vil være en god start, og
kan inngå som en del av full utbygging, men dekker ikke behovene på lang sikt fram mot 2040.
Konsept ØB 4B gir flest reiser til/fra Oslo og internt i Østfold og størst andel overført trafikk fra vei. Når
de gjelder krav utledet av behov og mål, oppfyller konsept ØB 4B disse bedre enn de øvrige
konseptene. Konseptet gir også størst nytte for trafikantene og kommer best ut når det gjelder netto
nytte og investeringer.
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Som resultat av analyse og evaluering av konsepter ble følgende anbefaling formulert:
Konsept ØB 4B anbefales lagt til grunn for videre planlegging av et IC-tilbud mellom Oslo og
Halden. Dette innebærer dobbeltspor og med stopp i alle Østfold-byene. Ved økende trafikk
anbefales det på sikt å gjennomføre tiltak for gjennomgående godstog for å avlaste Vestre linje,
bruk av Østre linje kan være aktuelt. Strekningen mellom Sarpsborg og Halden anbefales
dimensjonert for hastighet 250 km/t.
For å sikre mulighet for langsiktig vekst for person- og godstrafikk anbefales det at opprettholdelse
av eksisterende bane vurderes.
Ved behandlingen av Nasjonal transportplan 2014-2023 i 2013 ble det spesifisert at strekningen skal
dimensjoneres for 250 km/t gitt at dette gir høyest måloppnåelse og ikke innebærer vesentlige
merkostnader sammenlignet med 200 km/t.

4.7

Vurdering av stasjons- og knutepunktutvikling

Som en del av konseptvalgutredningen ble det utarbeidet en egen rapport knyttet til stasjons- og
knutepunktutvikling9. Hensikten med rapporten var å gi et grunnlag for KVU-ens alternativanalyse. Av
stasjonslokaliseringer i Sarpsborg omtales eksisterende stasjon, Borregaardsjordet, Greåker, Alvim,
Lekevoll, Sarpsborg Stadion og Sentrum. Rapporten konkluderer med at det må finnes tungtveiende
byutviklingsmessige argumenter for en eventuell flytting bort fra eksisterende stasjon.
Når det gjelder stasjon i Fredrikstad, oppsummeres det med at Grønli er en gunstig plassering i
forhold til jernbanetraséen, og er det alternativet som har best forutsetninger for å bli et velfungerende
kollektivknutepunkt. Stasjonslokalisering på Grønli er også vurdert som den beste løsningen i tidligere
kommunedelplan for dobbeltsporet jernbane på strekningen Seut – Rolvsøysund (1997) og er lagt til
grunn i senere revisjoner av sentrumsplan for Fredrikstad.
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5 SPØRSMÅL FRA ALLMENNHETEN
I uttalelsene som er mottatt til varsling av oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn av forslag til
planprogram stilles det flere kritiske spørsmål til planleggingsarbeidet for nytt dobbeltspor mellom
Haug i Råde og Halden. I det påfølgende er det forsøkt å gi en redegjørelse for noen av de oftest
gjentatte spørsmålene.
Når besluttet nasjonale, regionale og lokale politikere valg av konsept ØB 4B (stopp i alle
byer)?
Nasjonalt (Stortinget)
KVU-en sin anbefaling om å legge konsept ØB 4B til grunn for videre planleggingsarbeider ble
besluttet gjennom Stortingets behandling av Nasjonal transportplan 2014-2023 18. juni 2013.
Regionalt (Østfold fylkeskommune)
Fylkeskommunens uttalelse til høring av Jernbaneverkets "Konseptvalgutredning for IC-strekningen
Oslo-Halden" ble politisk behandlet i Fylkestinget i Østfold fylkeskommune 20. juni 2012 (sak
2012/2206). Fylkestinget fattet følgende vedtak (forfatters utheving):
1. For å møte de store utfordringene knyttet til befolkningsvekst, sentrale myndigheters mål
om endret reisemiddelfordeling, klima og overføring av gods fra vei til bane, må
jernbaneutbyggingen i Østlandsområdet startes opp raskt, og i tråd med Jernbaneverkets
strategi for utbygging av IC-triangelet Oslo-Halden, Oslo-Skien og Oslo-Lillehammer. En
slik satsing vil bygge oppunder Osloregionens areal- og transportstrategi og bidra til å løse
hovedstadsområdets utfordringer, blant annet i forhold til den sterke befolkningsveksten.
2. Østfold fylkeskommune slutter seg til konseptvalgutredningens behovs-, mål- og
kravdefinisjoner for Østfoldbanen. Jernbaneverkets forslag til konsept (4B), som betyr
utbygging av dobbeltspor på IC-strekningen Oslo-Halden, avledes av disse og Østfold
fylkeskommune støtter opp om dette konseptet.
3. Planlegging og utbygging av hele IC-strekningen Oslo-Halden, inklusive Oslo-Ski og
Sandbukta-Såstad, i tråd med Jernbaneverkets anbefaling, må startes opp med sikte på
en ferdigstillelse innen 2023. Forutsigbar finansiering vil være avgjørende for å sikre
rasjonell planlegging og en rask og effektiv utbygging av det forslåtte konseptet. Østfold
fylkeskommune anmoder om at man etablerer et statlig utbyggingsselskap til dette
formålet, for eksempel etter en tilsvarende modell som ble anvendt i forbindelse med
utbyggingen av Gardermobanen.
4. Østfold vil spesielt peke på de store og voksende godsmengdene som i dag transporteres
på vei gjennom fylket, og de mulighetene en utbygging av konsept 4B vil ha for å nå
sentrale myndigheters mål om å overføre gods fra vei til bane. Dette vil ha en positiv
nasjonal effekt.
5. En utbygging og et driftsopplegg i tråd med Jernbaneverkets foreslåtte konsept 4B, vil gi et
betydelig bedre tilbud for fylkesinterne reiser enn i dag. Dette vil bidra til å overføre trafikk
fra vei (E6 og regionalt) til bane, og til en utvidelse av bo- og arbeidsmarkedet. Det vil
gjøre byene og tettstedene mer tilgjengelige og dermed mer attraktive. Dette forutsetter at
en opprettholder stasjoner som gjør togpendling attraktivt.
6. Østfold fylkeskommune vil også påpeke viktigheten av at strekningen Halden - grensen og
grensen - Öksnered planlegges i forlengelsen av IC. Dette er nødvendig for å få mer av
godstrafikken over på jernbane.
7. Østfold fylkeskommune kan bidra i forhold til en helhetlig planlegging samt bidra i
planleggings- og reguleringsfasen, slik at man kan få en hurtigere framføring. Det er viktig
å tenke helhet og i den forbindelse må IC-utbyggingen
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Lokalt (Fredrikstad og Sarpsborg kommune)
Fredrikstad kommunes uttalelse til høring av Jernbaneverkets "Konseptvalgutredning for ICstrekningen Oslo-Halden" ble politisk behandlet i Bystyret i Fredrikstad kommune 21. juni 2012 (sak
12/85). I Bystyrets vedtak er blant annet følgende trukket fram (utdrag, forfatters utheving):
Jernbaneverkets forslag til konsept (ØB 4B), som betyr utbygging av dobbeltspor på ICstrekningen Oslo-Halden, svarer til de behov, mål og krav som er definert og rådmannen
anbefaler således at Fredrikstad kommune støtter opp om dette konseptet. Rådmannen vil
også vise til at det på strekningen mellom Sarpsborg og Halden er lagt til rette for et mulig
sambruk av trase mellom høyhastighetstog og IC-tog og at denne strekningen anbefales
dimensjonert for hastighet 250 km/t. Rådmannen støtter derfor Jernbaneverket i at konsept
ØB 4B vil være en robust løsning for IC-trafikken uansett beslutning om høyhastighetsbane,
enten det blir høyhastighetstog på egen trase, i kombinasjon med IC-strekningen eller
dersom høyhastighetsbane ikke vedtas.
Sarpsborg kommunes uttalelse til høring av Jernbaneverkets "Konseptvalgutredning for ICstrekningen Oslo-Halden" ble politisk behandlet i Bystyret i Sarpsborg kommune 14. juni 2012 (sak
51/12). Bystyret fattet følgende vedtak (forfatter utheving):
1. Sarpsborg kommune støtter Jernbaneverkets anbefalte konsept (ØB 4B) for videre
utvikling av IC-strekningen Oslo – Halden.
2. Sarpsborg kommune ønsker en videre utvikling av eksisterende stasjon.
3. For å sikre ønsket byutvikling blir det viktig å sikre samtidighet i realisering av veg og
jernbane over Sarpsfossen.
4. Jernbanens kryssing av Sarpsfossen må framskyndes og bygges som et eget prosjekt
før resten av IC-strekningen Oslo – Halden.
5. I tillegg til ovennevnte oversendes saksutredningen som Sarpsborg kommunes
høringsuttalelse til konseptvalgutredningen for IC-strekningen Oslo – Halden.
Protokolltilførsel:
Høyre mener det er for tidlig å samle seg om ett alternativ pga. mange uklarheter. Vi vil derfor
fortsette å hente informasjon før vi tar endelig stilling til trasevalg og stasjonsplassering.
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Har forutsetningene for valg av konsept ØB 4B endret seg så vesentlig at det er grunn til å
revurdere en eller flere av de tidligere forkastede konseptene?
Svar: Jernbaneverket retningslinjer for planlegging er delt i flere nivåer.
Grovt sett er planleggingsmetodikken slik at man først utreder og
beslutter et konsept gjennom en konseptvalgutredning (KVU). Så utreder
og beslutter man en korridor gjennom en kommunedelplan, som er basert
på det valgte konseptet. Så detaljerer og beslutter man en trasé gjennom
en reguleringsplan som er basert på den valgte korridoren. Til slutt
detaljerer man et teknisk anlegg (jernbane og tilhørende anlegg) gjennom
en byggeplan basert på den valgte traseen. Systemet er slik at man for
hvert nivå innhenter et grundigere prosjekteringsgrunnlag og detaljerer
tiltaket. Siling av alternativer skjer normalt på KVU- og
kommunedelplannivå. På regulerings- og byggeplannivå vil man normalt
ikke vurdere alternativer til valgt korridor eller trasé, men
tilpasninger/justeringer kan forekomme som følge av mer detaljert
kunnskap. En av årsakene til at dette systemet med planlegging i trinn er
etablert, er ressursbehovet. Utredning av alle aktuelle konsepter på
kommunedelplannivå, utredning av alle aktuelle korridorer på
reguleringsplannivå eller utredning av alle aktuelle traseer på
byggeplannivå er så tid- og ressurskrevende at det ikke er
hensiktsmessig eller gjennomførbart. Plan- og bygningsloven stiller krav
om medvirkning fra berørte og allmennheten og sikrer dette gjennom
planleggingsprosessen.
Figur 2:
Anbefaling av konsept ØB 4B er lagt til grunn for arbeid med
Planleggingsprosess
kommunedelplan med konsekvensutredning for nytt dobbeltspor på
fra KVU til anlegg
parsell Fredrikstad-Sarpsborg. Gjennom arbeid med kommunedelplan vil
man innhente ny og mer detaljert kunnskap, som vil kunne endre forutsetningene noe. På bakgrunn
av denne nye og mer detaljerte kunnskapen Jernbaneverket har innhentet gjennom forstudien til
kommunedelplanarbeidet, er det foreslått visse justeringer i forhold til korridoren som var lagt til grunn
i KVU. Dette er det redegjort for i forslag til planprogram med vedlegg (forstudierapport). Forslag til
utredningskorridorer i planprogram vurderes å være godt innenfor tidligere valgt konsept.
Som forberedende arbeid til oppstart av kommunedelplan med konsekvensutredning og teknisk
hovedplan, ble det utarbeidet en forstudie. Forstudien ble utarbeidet som en teknisk/økonomisk
kvalitetssikring av korridor fra KVU og er i all hovedsak basert på foreliggende, kjent
grunnlagsinformasjon. Etter Jernbaneverkets vurdering er det gjennom arbeidet med forstudien ikke
fremkommet nye opplysninger som tilsier at man bør revurdere konsept for utbygging av InterCity
Østfoldbanen fra Haug til Halden. Flere i Fredrikstad og Sarpsborg kommuner etterlyser en
revurdering av konsept ØB 4E fra KVU (høyhastighet med felles stasjon for Fredrikstad og Rolvsøy,
inkludert lokal bane på eksisterende spor), benevnt som alternativ 2B i Jernbaneverkets
mulighetsstudie fra 2011. Dette konseptet gir ikke et fullgodt tilbud til de tunge markedene i
Fredrikstad og Sarpsborg og oppfyller heller ikke kravene til effektivitet (kort overgangstid mellom
transportmidler i sentralt lokaliserte trafikknutepunkt). Konseptet ble vurdert som en langt dårligere
løsning enn konseptene ØB 4B og ØB 4F. Forutsetningene for denne vurderingen har ikke vesentlig
endret seg i tiden etter at KVU gjorde sin anbefaling, som videre ble forankret lokal, regionalt og
nasjonalt.
Vil konsept 4B gi større negative konsekvenser for ikke-prissatte konsekvenser
(landskapsbilde, kulturmiljø, naturmangfold, nærmiljø/friluftsliv og naturressurser) enn andre
konsepter?
Svar: Overordnede vurderinger av konsekvenser for ikke-prissatte konsekvenser i konseptanalysen i
KVU viser at landskapsbilde, kulturmiljø, naturmangfold, nærmiljø/friluftsliv og naturressurser påvirkes
mer negativt av konsept ØB 4F (høy hastighet via Sarpsborg med gren til Fredrikstad) enn konsept
ØB 4B (stopp i alle byer). Konsekvenser for andre, forkastede konsepter for full utbygging ble ikke
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vurdert på samme nivå, inkludert konsept ØB 4E (høy hastighet med felles stasjon for Fredrikstad og
Sarpsborg).
Vil konsept 4B bli dyrere enn andre konsepter?
Svar: Investeringskostnader ble i KVU anslått til ca. 19,9 milliarder for konsept ØB 4B og ca. 23,7
milliarder for konsept ØB 4F (beløp i 2011-kroner, nåverdi 2018). Kostnader for andre, forkastede
konsepter for full utbygging ble ikke beregnet på samme nivå, inkludert konsept ØB 4E (høy hastighet
med felles stasjon for Fredrikstad og Sarpsborg). I Jernbaneverkets mulighetsstudie for
utbyggingskonsepter for InterCity-strekningen Østfoldbanen (2011) ble forventede
investeringskostnader for et konsept med stopp i alle byene og et konsept via Rolvsøy begge satt til
ca. 16 milliarder (2010-kroner).
Kostnader blir på KVU-nivå beregnet grovt der det benyttes en kostnadsmodell der jernbanelinjen
deles inn i delstrekninger (byggeklosser) med antatt like byggeforhold og som kan klassifiseres i
henhold til en kostnadsklasse. Byggeklossene har en løpemeterpris som inkluderer alle kjente
kostnader på strekningen. I tillegg er noen byggeklosser rundsum-elementer. Følgende forutsetninger
lå til grunn for beregningene:







Uspesifiserte kostnader (grunnet manglende detaljering) er angitt med et påslag på 10 % på
estimerte kostnadsposter
Rigg- og driftskostnader for entreprenør er angitt med et påslag på 30 %
Byggherrekostnadene utgjør 15 % av entreprisekostnadene (inkludert prosjektering)
Kostnader til grunnerverv er angitt uten påslag
Merverdiavgift er ikke inkludert
Prisnivå 2011

Hvorfor legger man til rette for sentrumsnære stasjoner når majoriteten av brukerne av toget
uansett ikke bor i sentrum?
Svar: Analyser av tilgjengelighet utført av Fredrikstad kommune viser at:
Fredrikstad stasjon (Grønli)
 12 800 har inntil 20 minutter gangavstand
 22 700 har inntil 10 minutter sykkelavstand
 50 500 har inntil 20 minutter sykkelavstand
Sarpsborg stasjon
 10 100 har inntil 20 minutter gangavstand
 17 700 har inntil 10 minutter sykkelavstand
 41 000 har inntil 20 minutter sykkelavstand
Rolvsøy stasjon (plassert på KVU-trasé ved Dikeveien)
 3 100 har inntil 20 minutter gangavstand
 6 700 har inntil 10 minutter sykkelavstand
 25 400 har inntil 20 minutter sykkelavstand
Befolkningstall per 31. desember 2013, avrundet til nærmeste hele hundre. Dvs. at ca. 65 % av
Fredrikstad kommunes befolkning og ca. 76 % av Sarpsborg kommunes befolkning bor innenfor 20
minutters sykkelavstand til framtidige sentrumsstasjoner. I henhold til nasjonale retningslinjer for
arealplanlegging og gjeldende kommuneplaner for Sarpsborg og Fredrikstad skal befolkningsvekst i
hovedsak skje gjennom fortetting i sentrale byområder, og det kan derfor forventes at disse tallene vil
stige ytterligere i årene som kommer.
Hvorfor legges det ikke større vekt på kort reisetid mellom Oslo og Gøteborg og videre ut i
Europa?
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Svar: Høyhastighetstog gjennom Østfold er rettet mot lange reiser med få stopp. Høyhastighet vil
derfor ikke dekke det samme transportmarkedet som InterCity-tilbudet og svarer ikke på de trafikale
behovene som er kartlagt i transportkorridoren. Markedsanalysene viser at utbygging på strekningen
Oslo-Halden bør følge en korridor langs dagens trasé, og at byene må betjenes med et InterCity-tilbud
som krever dobbeltspor og sentralt lokaliserte stasjoner. Høyhastighetstog gjennom Østfold må derfor
begrunnes ut fra et markedsgrunnlag og behov som ikke er sammenfallende med InterCity-tilbudet.
Høyhastighetstog vil ikke være lønnsomt uten at InterCity først bygges. InterCity-traseer med
dobbeltspor kan på deler av strekningen være et senere ledd i høyhastighetssatsning. Jernbaneverket
satte etter mandat fra Samferdselsdepartementet i gang et eget utredningsarbeid for å framskaffe et
relevant beslutningsgrunnlag for et mulig høyhastighetsnett i Norge, hvor strekningen Oslo-Gøteborg
var en av strekningene. Denne høyhastighetsutredningen ble ferdigstilt i 2012 og var ikke i strid med
forutsetningene for og resultatene av KVU for IC Østfoldbanen.
Hvordan legges det vekt på kulturminnene og kulturmiljøet ved Sarpsfossen?
Svar: I det videre arbeidet med tekniske planer for bane/veg og tilhørende kommunedelplan med
konsekvensutredning vil det utarbeides en samfunnsøkonomisk analyse som grovt sett består av en
nytte-/kostanalyse, vurderinger av landskapsbilde, kulturmiljø, naturmangfold, naturressurser,
nærmiljø og friluftsliv samt oppnåelse av prosjektets mål. Basert på en helhetlig vurdering av disse
forholdene vil det gis en anbefaling for valg av korridor for tiltakene. Utredning av konsekvenser for
kulturmiljø vil inkludere vurdering av avbøtende tiltak i permanent fase og anleggsfase. Dette er
nærmere beskrevet i forslag til planprogram. Konsekvenser for kulturmiljø er et av flere temaer som
inngår i konsekvensvurderingen og som legges til grunn for anbefaling av alternativ. Flere av
kulturminnene ved Sarpsfossen er av nasjonal verdi, men hvilke konsekvenser som er akseptable for
disse kulturminnene avgjøres først ved politisk behandling av kommunedelplan med
konsekvensutredning, på bakgrunn av en faglig anbefaling. Blant annet på grunn av hensynene til
kulturminnene ved Sarpsfossen, er det besluttet at det skal være felles planlegging av bane og veg
over Glomma ved Sarpsfossen. Planleggingsarbeidet gjennomføres i tett dialog med
Fylkeskonservator og Riksantikvaren.
Hvor bredt vil det nye dobbeltsporet bli?
Svar: Bredden på det nye dobbeltsporet vil variere på ulike deler av strekningen mellom Fredrikstad
og Sarpsborg. Bredden på det nye dobbeltsporet avhenger blant annet av høyden på fyllinger og
skjæringer, tekniske bygg, støyskjermingstiltak, behov for driftsveger og anleggsområder. Normalt vil
den permanente bredden på nytt dobbeltspor være ca. 25 meter. I tillegg kommer midlertidige
anleggsområder.
Etter jernbaneloven er det en generell byggeforbudssone 30 meter fra til hver side av senterlinje
jernbanespor. Byggeforbudssonen gjelder nye tiltak, ikke eksisterende bebyggelse. Jernbaneloven
kan overstyres av en arealplan etter plan- og bygningsloven (for eksempel en kommunedelplan). I
planarbeidet vil det vurderes om det er riktig å videreføre en 30 meter byggeforbudssone til hver side
av senterlinje jernbanespor i tettbebygde områder.
Hvordan vil eksisterende boliger skjermes for støy fra tog og bil?
Svar: Det er nå varslet oppstart av arbeid med kommunedelplan og offentlig ettersyn av forslag til
planprogram. En kommunedelplan er en overordnet plan der korridoren for ny jernbane bestemmes.
Det vil som ledd i arbeid med kommunedelplan gjøres vurderinger av støy fra tog og bil.
Miljøverndepartementet utarbeidet i 2012 en retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T1420). Retningslinjen gir blant annet anbefalinger i forhold til hvilke støynivåer som anses som
akseptable for ulike typer areal og bebyggelse. Denne retningslinjen vil legges til grunn for dette
planarbeidet. Lokalisering og valg av type støyskjermingstiltak vil ikke avklares gjennom arbeid med
kommunedelplan. Detaljene bestemmes i reguleringsplanen, som er det neste plannivået. En
reguleringsplan er en detaljert plan som viser nøyaktig hvor den nye jernbanen skal gå. Planen viser
blant annet hvilke arealer som berøres og plassering av blant annet skråninger, fyllinger, støyskjermer
og anleggsområder. Det er flere ulike tiltak som vil kunne benyttes for å skjerme boliger og annen
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støyfølsom arealbruk fra støy, blant annet støyvoller, støyskjermer langs bane og veg, støyskjermer
ved uteplasser, tiltak på bygningens fasade, osv.
Hvordan og når vil grunnervervet foregå?
Svar: Planlegging av ny bane og nye veger skjer etter reglene i plan- og bygningsloven. Det er nå
varslet oppstart av arbeid med kommunedelplan og offentlig ettersyn av forslag til planprogram. En
kommunedelplan er en overordnet plan der korridoren for ny jernbane velges. Areal som inngår i
kommunedelplan båndlegges. Det betyr at utbygging av andre tiltak i strid med planen ikke kan
gjennomføres. Planen gir ikke begrensninger på vanlig bruk og vedlikehold av en eiendom.
Detaljene bestemmes i reguleringsplanen. Det er en detaljert plan som viser nøyaktig hvor den nye
jernbanen skal gå. Planen viser blant annet hvilke arealer som berøres og viser plassering av blant
annet skråninger, fyllinger, støyskjermer og anleggsområder. Reguleringsplanen er bindende for
bruken av arealet innenfor planområdet. Det betyr at nye tiltak og ny bruk som er i strid med planen
ikke kan gjennomføres. Planen gir ikke begrensninger på vanlig bruk og vedlikehold av en eiendom.
Eksisterende bruk kan videreføres inntil ny plan blir gjennomført. Reguleringsplanen gir gyldig
grunnlag for ekspropriasjon i ti år fra planen er vedtatt.
Bygging av ny jernbane krever arealer og rettigheter. Arealbeslaget kan være midlertidig til
anleggsområder eller permanent til nye bane- og veganlegg. Anleggsarbeidene kan ikke starte før det
er inngått avtale med, eller ekspropriert arealer fra grunneierne. Jernbaneverket og Statens vegvesen
tar direkte kontakt med alle som må avstå grunn og rettigheter, og informerer om hva som skal skje og
hvilke regler som gjelder. I tillegg arrangeres offentlige informasjonsmøter. Grunnerverv tar
utgangspunkt i vedtatte reguleringsplaner, men informasjon og forhandlinger om frivillige avtaler
starter ofte før planen er vedtatt (normalt ett til to år før anleggsstart). Jernbaneverket og Statens
vegvesen starter normalt arbeidet med saker om innløsning av boliger først. Forhandlingene kan
resultere i en avtale om alle forhold eller en avtale om at Jernbaneverket og Statens vegvesen kan
starte arbeidende, men at erstatningen blir avgjort ved skjønn. Jernbaneverket og Statens vegvesen
legger stor vekt på etiske retningslinjer, og målet er å komme fram til minnelige (frivillige) avtaler om
erstatning.
Dersom det ikke lykkes å inngå avtaler om avståelsen, har Jernbaneverket anledning til å ekspropriere
grunn og rettigheter både til midlertidig og permanent bruk. Ekspropriasjon er en prosess som
innebærer tvungen avståelse. Da fastsettes erstatningen i et ekspropriasjonsskjønn ved domstolene.
Det vil si at erstatningen fastsettes i en rettsak. Avgjørelser i skjønnsretten kan ankes til lagmannsrett
og Høyesterett. Jernbaneverket og Statens vegvesen dekker utgifter til nødvendig teknisk og juridisk
bistand både ved forhandlinger om erstatninger og i et eventuelt skjønn. Utgifter til bistand i tilknytning
til behandling av kommunedel- og regulerings-planer dekkes ikke. Hva som erstattes, og prinsippene
for hvordan erstatningene skal avgjøres, er fastlagt i lovverk og rettspraksis. Når det gjelder størrelsen
på de enkelte erstatningene er Jernbaneverket og Statens vegvesen ofte avhengig av bistand fra
takstmenn og andre sakkyndige.
Se brosjyren "Jernbaneverket møter grunneier» på http://www.jernbaneverket.no10 for detaljer
vedrørende prosess, inkludert prinsipper for erstatning.
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6 ENDRINGER I PLANPROGRAM ETTER OFFENTLIG
ETTERSYN
6.1

Generelt




6.2

Mindre justeringer i formuleringer for å tydeliggjøre tekst.
Endret beskrivelse av prosess for planprogram grunnet gjennomført høringsprosess.
Rv. 111 Skjebergveien – Nordbyveien tas ut av arbeid med kommunedelplan med
konsekvensutredning.

Forord



6.3

Slettet beskrivelse av framtidig høringsprosess for forslag til planprogram.
Lagt til beskrivelse av gjennomført høringsprosess for forslag til planprogram.

Kapittel 1




6.4

Avsnitt om offentlig referansegruppe er tatt ut, i samsvar med innholdet i kapittel 6.2.2
Nye avsnitt om bredde på korridor og dobbeltspor.
Utvidet beskrivelse av forhold knyttet til rv. 111.

Kapittel 2




6.5

Kapittel 2.3.2 - Endret og utvidet beskrivelse av tidligere arbeid med kommunedelplan for fv.
118 (ny bru- og vegløsning over Glomma).
Kapittel 2.3.2 - Ny informasjon om intensjon om igangsetting av arbeid med reguleringsplan
for kollektivfelt og gang- og sykkelveg på rv. 111 Skjebergveien – Nordbyveien.
Kapittel 2.4 – Endret avgrensning av planarbeidet.

Kapittel 3



6.6

Kapittel 3.1.3 – Nytt kapittel om framtidig bruk av eksisterende baneareal.
Kapittel 3.2.2 – Kapittel utgår og tekst flyttet til kapittel 3.2.1.

Kapittel 4



6.7

Kapittel 4.2.1 – Ny informasjon om forventet bredde på dobbeltspor ifm fokus på
barrierevirkning.
Kapittel 4.2.3 - Tydeliggjøre at dyrka jord på Rolvsøy, i Greåkerdaken, på Alvim/Tunejordet og
Hafslund har nasjonal verdi.

Kapittel 5






6.8

Kapittel 5.1.1 – Generelle mål er strøket fra krav om innhold i måldokument.
Kapittel 5.1.2 – Lagt til kommentar om at reduksjon fra fire til tre felt vest og nord for Hafslund
hovedgård bør vurderes i videre detaljering.
Kapittel 5.3.2 – Legge til Alvim/Tunejordet som fokusområde for visualisering av siktakser.
Kapittel 5.7.1 – Krav til redegjørelse av konsekvenser for samferdselsanlegg og teknisk
infrastruktur utvides med nytt punkt om kraftverksanlegg.
Kapittel 5.7.1 – Krav til redegjørelse for støy, vibrasjoner og luftforurensning i anleggsfase
spesifiseres til «generelle, overordnede vurderinger».

Kapittel 6


Kapittel 6.3 – Endret framdriftsplan for planprosess, i form av at eksakte datoer er erstattet
med årstid.
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Kapittel 7





Kapittel 7.1 – Beskrivelse av «varsling av oppstart» og «høring og offentlig ettersyn» endret
Kapittel 7.4 – Bildereferanser endret som følge av ny forside.
Kapittel 7.4 – Underkapittel om vedlegg flyttet.
Kapittel 7.4 – Nytt underkapittel med oversikt over endringer i forslag til planprogram etter
offentlig ettersyn
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