Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste
nedenfor.

Dato: 26.05.2021
Saksref: 202011897-6
Deres ref.:
Side: 1 / 2

Vår saksbehandler: Marit Louise Lindholm
Telefon:
Mobil:
E-post: marit.louise.lindholm@banenor.no

Støyskjerm - Reguleringsplan for Fredrikshald brygge - Tyska - i Halden kommune
Vi viser til epost datert 3. mai 2021.
Bane NOR fremmet innsigelse til reguleringsplan for Fredrikshald brygge – Tyska i brev av
11.01.2021, grunnet plassering av støyvoll og støyskjerm på jernbanens arealer. Halden kommune
stiller nå spørsmål om Bane NOR vil kunne vurdere bruk av lav støyskjerm i denne saken.
En lav støyskjerm må etableres svært spornært dersom den skal ha adekvat effekt. Forbi området
er jernbanefyllingen smal. Skal man da sette opp en slik skjerm er man nødt til å etablere en ny voll
eller tilsvarende for å kunne fundamentere støyskjermen. En slik voll vil for alle praktiske formål
etablere en grøft i området, som igjen vil kunne føre til ny problematikk med overvannshåndtering
og i ytterste konsekvens stabiliteten til jernbanelegemet. Støyskjermen vil også ha behov for
vedlikehold. En lav støyskjerm vil ikke imøtekomme utfordringene med plassering av støyskjerm
som var grunnlaget for innsigelsen som ble fremmet. Lav støyskjerm byr i tillegg på nye
utfordringer. Lave støyskjermer gir en sikkerhetsutfordring med henblikk på eventuell evakuering
av togsettene. Det er også slik at det fra tid til annen må kjøres spesialtransport langs jernbanen
som har større tverrsnitt enn det som er normalt. Lave støyskjermer kan komme i konflikt med
dette.
Bane NOR stiller seg negativ til etablering av lav støyskjerm på jernbanens arealer i denne saken.
En lav støyskjerm inntil spor vil ha negative konsekvenser for jernbanen som var grunnlaget for
innsigelsen slik den ble fremmet. En slik støyskjerm vil i tillegg føre til nye konsekvenser som heller
ikke er akseptable for Bane NOR. Det er utbygger sitt ansvar at krav til støy oppfylles når man
planlegger for ny støyømfintligbebyggelse i eksisterende støysone. Vi ber om at man ser på
løsninger som forholder seg til vår uttalelse datert 11.01.2021.
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