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Dnr. Avsender, dato MØRKEDALEN 

34 Folkeaksjonen Redd skogen 
i Mørkedalen v/ Espen 
Heen og Stig Torp, datert 
06.02.2020 

Merknad til BA10 Kiæråsen 
Viser til InterCity-planene som legger opp til rigg- og 
deponiområde i gropa på Kiæråsen. Kan ikke se at det er 
gjennomført noen konsekvensutredning av den 
totalbelastningen dagens foreslåtte planer innebærer for 
natur- og boligområdene rundt. Frykter støy og støv i en stor 
omkrets i anleggsperioden på minst fem år. Lurer på om 
Lisleby allé er tenkt som adkomstvei til anleggsområdet, slik 
at gigantiske anleggsmaskiner, borerigger etc. må fraktes 
gjennom boligområdene i Falchåsen og Fagerliveien.  
 
Undrer seg over at Kiæråsen har blitt en av indrefiletene i 
kommunens nye eiendomsselskap uten en bredere offentlig 
debatt om dette området egner seg for boligbygging. Trekker 
fram forurenset grunn og radongass fra framtidig steinfylling 
som utfordringer. Peker også på at en utbygging ikke er i tråd 
med de mer prinsipielle føringene i forslaget til ny arealdel 
om å beholde silhuettene av fjellrabbene rundt byen og 
begrense store utbygginger utenfor sentrumssonen.  
 
Viser til kampen aksjonen "Redd skogen i Mørkedalen" 
kjempet mot utbyggingsplaner i Mørkedalen og at aksjonen 
fikk støtte fra et samlet politisk miljø i 2018. Mener at det 
gjennom dette ble lagt tydelige føringer for å sikre et viktig 
rekreasjons- og nærturområde for Lisleby, Nøkleby, Cicignon 
og deler av Trara og sentrum, inkl. mange skoler og 
barnehager. De siste folkehelse- og levekårsrapportene viser 
at flere av disse lokalsamfunnene har særlig behov for gode 
friområder. Det er også få nærparker i disse områdene 
sammenlignet med andre deler av byen. 
 
Frykter at de foreliggende forslagene vil forringe eller i verste 
fall ødelegge Mørkedalen som et stille rekreasjonsområde i 
mange år framover. Protesterer på det sterkeste mot at 
Mørkedalen skal bli redusert, påført støv og støy og få byttet 
sin silhuett av skog mot boliger. Tror Mørkedalen har større 
verdi som rekreasjonsområde en som fyllplass og 
boligområde.    

75 Håkon Stang, mottatt 
14.02.2020 

Mørkedalen og Bingedammen 
Bane NOR vil sprenge og dels transportere ut store mengder 
stein, dels fylle opp på toppen av Kjæråsen.  
Bane NOR legger til grunn at KU ikke trengs. Dette er uriktig. 
Dalen må inventeres faglig for å etablere dens verneverdi hva 
gjelder arter. 

82 Espen Heen, mottatt 
15.02.2020 

Innspillet viser idéer til bruk av Kjæråsen og Mørkedalen  



Dnr. Avsender, dato MØRKEDALEN 

98 Bydalen vel v/Egil 
Sekkelsten, mottatt 
16.02.2020 

Mørkedalen 
Samferdselslinje fra vest inn til steinbruddet. Arealene er 
viktig som rekreasjonsområder og viktig for naturmangfoldet. 
Det kan finnes viktige arter i området, men omfanget er dårlig 
kartlagt. Det har vært politisk enighet om at bebyggelse i 
Mørkedalen skal unngås, og Bydalen vel tar utgangspunkt at 
dette også gjelder vei. Alternative adkomster til steinbruddet 
bør vurderes av hensyn til naturen i området. 

108 FNF Østfold (Forum for 
natur og friluftsliv Østfold, 
mottatt 17.02.2020 

Mørkedalen Det må sikres at BaneNORs prosjekt ikke spiser 
av arealene. Alternative løsninger for rømningsvei til tunnel 
og uttransport av masser fra tunneldriving må utredes og får 
en reell vurdering. 

149 Hermod Karlsen, datert 
17.02.2020 

BA10 Kiæråsen/Mørkedalen 
 
Kritisk til planene om anleggsvei (som kan bli permanent) fra 
Lisleby allé til Kiæråsen gjennom Mørkedalen. Viser til 
protestene mot boligbygging i Mørkedalen og at politikerne 
da så verdien av å bevare området. En vei i Mørkedalen vil 
dele området og ødelegge idyllen.  
 
Mener at adkomst til Kiæråsen bør skje fra øst (Lislebyveien), 
der det allerede finnes en vei. 
 
Mener at biologisk mangfold ikke er undersøkt i området, i 
hvert fall ikke grundig nok. Savner en ordentlig kartlegging 
med påfølgende KU. Ønsker også utredning av 
konsekvensene for de som bor i nærheten og de som bruker 
området. 

157 Cicignon 
lokalsamfunnsutvalg, datert 
27.02.2020 

Merknad til Mørkedalen og utbyggingsfelt BA10 på Kiæråsen 
(og til InterCity-planene) 
 
Cicignon LSU mener at Mørkedalen må bevares slik den 
framstår i dag. Mener det er en stor ressurs for tusenvis av 
mennesker i nærområdene, at det har et rikt naturmangfold 
og ligger skjermet fra de bebygde omgivelsene. 
 
Mener at Mørkedalen ikke vil tåle anleggsvei inn til Kiæråsen 
under anleggsperioden for InterCity. Frykter også at 
anleggsveien vil bli permanent vei inn til tunnelevakuering og 
nytt boligområde på Kiæråsen. Mørkedalen vil splittes i to, 
villmarksopplevelsen og naturmangfoldet vil svekkes. Foreslår 
heller anleggsvei fra Lislebyveien i øst. 
 
Cicignon LSU mener følgende må ligge til grunn for utvikling 
av boligområde på Kiæråsen (BA10): 

 Bebyggelsen må plasseres slik at den ikke forringer 
eller forstyrrer biologisk mangfold eller 
naturopplevelsen på de etablerte turstiene i området. 

 Adkomstvei(er) til boligområdet bør gå over 
eksisterende traseer i Kiæråsen. 



 


