
   
 
 

 
  

 

 

 

 

 

Oscar Pedersens vei 39 Pb. 220, 

1702 Sarpsborg 

 

ostfold@fnf-nett.no / 98 62 41 69 

       www.fnf-nett.no/ostfold   

  

Org. nr.: 917044066 

 

Forum for natur og friluftsliv Østfold     Sarpsborg, 14/2-2020 

ostfold@fnf-nett.no 

 

BaneNOR 

postmottak@banenor.no 

 

Dette brevet sendes på vegne av: DNT Nedre Glomma, Naturvernforbundet i Østfold, 

Norges Jeger- og Fiskerforbund Østfold, Norsk Ornitologisk forening Østfold og Østfold 

Botaniske Forening. 

 

BaneNOR har på høring kommunedelplan for IC-strekningen Seut-Rolvsøy, med høringsfrist 14. 
Februar. Strekningen er delt i to, og med felles planlegging vei og jernbane for første delstrekning 
mellom Simo og St Croix. 
 
Forum for natur og friluftsliv Østfold er et samarbeidsnettverk av 10 frivillige organisasjoner. Vårt mål 

er å fremme natur- og friluftsinteressene i fylket, og med spesielt fokus på arealendringer.  

Utbygging og forbedring av jernbaneforbindelsen fra Oslo til byene i Østfold er et ønsket tiltak som i 

det lange løp vil være med på å redusere utslipp av klimagasser fra person- og godstransport. Østfold 

er i stor grad et gjennomfartsfylke, og køene av trailere over Svinesundsbroa blir bare lenger for 

hvert år. Å få mer transport av gods fra vei til sjø og bane er derfor sterkt ønskelig. Samtidig øker 

tilflyttingen til Østfold-byene, og raskere pendling til og fra Oslo vil være med på å øke tilflyttingen 

ytterligere. Bypakke Nedre Glomma, som skal flytte biltrafikk ut av sentrumsområdene, er også en 

del av planleggingen. 

Utbygging av jernbane med dobbeltspor er nødvendigvis arealkrevende, og vil skape mange 

konflikter. BaneNOR har i sine rapporter gitt sitt bilde av virkninger og konsekvenser av tiltaket, og 

spesielt visualiseringene av de forskjellige alternativene har vært nyttige for å kunne sette seg inn i 

hvilke konsekvenser de forskjellige traseene vil få.  

Vi anser at alternativene for løsning av jernbane og vei på strekningen er godt belyst, men mener at 

verdien av området Mørkedalen/Bingedammen er adskillig høyere enn konsekvensutredningen 

tilsier. Mørkedalen var, i forslag til ny kommuneplan for Fredrikstad, lagt ut som mulig område for 

boliger, noe som førte til massiv mobilisering for å redde området fra utbygging. Dette førte til at 

kommunen endret seg og de vil nå legge området inn som LNF i kommuneplanen. Fredrikstad 
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kommune har ambisiøse mål om få bevare bynære områder for rekreasjon og friluftsliv, noe som er 

viktig for å fremme trivsel og god folkehelse.  

Hvis dette høringsutkastet til kommunedelplanen blir vedtatt får det store konsekvenser for 

naturmangfold og det nære friluftslivet i Mørkedalen.  

Gropa etter masseuttaket på Kiæråsen er planlagt brukt som deponiområde. Enorme mengder med 

masser fra tunelldrivingen skal ifølge planen fraktes dit via en anleggsvei gjennom nordre del av 

skogen i Mørkedalen. Denne veien skal deretter bli permanent rømningsvei. Veien vil framstå som en 

barriere som fragmenterer naturområdet. I anleggsperioden vil både støy og støv føre til at området 

mister sine stille kvaliteter, samt at området blir farlig å bruke for myke trafikanter. At man velger 

denne løsningen er for oss uforståelig.  

Fra planbeskrivelse med konsekvensutredning s 120: 

Kiæråsen-Rolvsøy: konsekvenser for naturmangfold 

Heller ikke mellom Kiæråsen og Rolvsøy er det store forskjeller på alternativene, se tabell 9-13. 

Alternativ 4a kommer dårligst ut med liten til middels negativ konsekvens, mens alternativ 2a har 

liten negativ konsekvens. Negative konsekvenser for begge alternativer er knyttet til påvirkning og 

inngrep i naturtypelokaliteter ved Bingedammen/Mørkedalen og Råbekken. Ved 

Bingedammen/Mørkedalen vil midlertidig anleggsveg og senere permanent atkomstveg til 

rømningstunnel gi arealbeslag og dele opp et sammenhengende skogsområde. Planlagt oppfylling av 

det tidligere steinbruddet i Kiæråsen med overskuddsmasser, kan gi uønsket partikkelavrenning og 

spredning av uønskete arter, samt at støv og partikler kan forårsake ødeleggelser i naturtypene i 

nærliggende område (Bingedammen/Mørkedalen). Området ligger utenfor avgrensingen til 

naturtypene og anses derfor ikke til å berøre naturtypen i vesentlig grad, men tiltak for å redusere 

eventuelle negative virkninger må vurderes.  

I sin vurdering av konsekvenser for nærmiljø og friluftsliv side 119, rangeres alle alternativer til 

konsekvens liten positiv eller uten betydning. Det kan virke som at BaneNOR ikke har forstått 

viktigheten av området Mørkedalen og Bingedammen. Dette området er ikke bare viktig for 

naturmangfold, men er også et område som er svært viktig for bynært friluftsliv. Det er kartlagt 

som et viktig friluftslivsområde, og er et populært rekreasjonsområde for flere boligområder, og 

har i så måte stor lokal verdi. Fra områdebeskrivelsen i naturbase.no:  

Flott friluftsområde med muligheter for fisking og bading i Bingedammen. Tauklatring på 

Lislebyfjellet. Utsikt over byen. Grønn lunge i et tettbebygd område.  
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Vi vil i innspill til Fredrikstad kommunes arealplan be om at den viktige nærtur-skogen i 

Mørkedalen må bevares og gjøres til LNF-område. Kommunen må sikre at BaneNORs prosjekt ikke 

spiser av arealet, og at skogen holdes intakt slik den framstår i dag. Alternative løsninger for 

rømningsvei til tunell og uttransport av masser fra tunelldriving må utredes og få en reell 

vurdering.   

Vi ber derfor BaneNOR om å se på andre alternativer for uttransport av masser og permanent 

rømningsvei. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vennlig hilsen  
Forum for natur og friluftsliv Østfold  
  

  
_____________________________  
Nina Frydenlund  
Fylkeskoordinator  
FNF Østfold  
  
Forum for Natur og Friluftsliv Østfold er et samarbeidsnettverk mellom 10 natur- og friluftsorganisasjoner i Østfold: DNT 
Vansjø, DNT Nedre Glomma, DNT Indre Østfold, Tistedalens Friluftslag, Oslofjordens Friluftsråd, Naturvernforbundet i 
Østfold, Norges Jeger- og Fiskerforbund Østfold, 4H Østfold, Norsk Ornitologisk forening Østfold og Østfold Botaniske 
Forening.  
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