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Kommunedelplan og konsekvensutredning for InterCity Fredrikstad – Sarpsborg. 

Alternativer til videre utredning i delområde 40 E6 - Borg bryggerier 

Vedtatt planprogram for InterCity Fredrikstad-Sarpsborg, rv. 110 og fv. 118 angir hvilke korridoralternativer 

som skal konsekvensutredes i forbindelse med det forestående kommunedelplanarbeidet. Planprogrammet 

ble fastsatt av Fredrikstad bystyre 08.12.2016 og Sarpsborg bystyre 02.03.2017. Planprogrammet ble også 

behandlet av fylkesutvalget i Østfold fylkeskommune 15.12.2016. 

Som en innledende fase i planarbeidet er det jobbet med å optimalisere de ulike jernbanetraseene som ligger i 

forstudierapporten fra 2016, samt vegløsninger for rv. 110 og fv. 118. Hensikten har vært å spisse hvilke 

trasealternativer og kombinasjoner av veg og bane innenfor korridorene som skal legges til grunn for 

konsekvensutredningen.  

Med bakgrunn i optimaliseringsarbeidet har forslagsstillerne gitt sine anbefalinger innenfor fem delområder, 

herunder delområde 40 E6 – Borg bryggerier. Anbefalingene var gjenstand for politisk behandling i juni og det 

ble fattet likelydende vedtak i de politiske foraene i Sarpsborg og Fredrikstad: «Delområde 40 E6 – Borg 

Bryggerier. 1a – 20 i søndre korridor konsekvensutredes ikke. 4b i nordre korridor og 1a – 10 i midtre korridor 

konsekvensutredes begge både over og under E6»  

Bane NOR ønsker med dette å orientere om at vi på bakgrunn av de politiske signalene kommer til å utrede 

alle fem alternativer i delområde 40. Det vil si at nordre og midtre korridor utredes både over og under E6. 

Dette i tråd med de politiske signalene. I tillegg kommer Bane NOR til å utrede søndre korridor over E6. Dette 

er så langt vurdert å være den rimeligste løsningen og Bane NOR kan ikke, med de føringene vi har for 

prosjektet, unnlate å utrede denne videre.  

Dette medfører et større utredningsomfang enn det Bane NOR tidligere har forutsatt. I tillegg har det 

gjennomførte optimaliseringsarbeidet tatt mer tid enn forventet. Det varsles derfor at forespeilet fremdrift i 

fastsatt planprogram vil bli endret. Bane NOR vil orientere om revidert fremdrift når det er avklart hvilke 

alternativer som tas videre i delområde 50 Borg Bryggerier – Klavestad.  

Med vennlig hilsen 

Alf Louis Solvang 

Planleggingsleder Fredrikstad Sarpsborg 
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