
TIL HUSSTANDER I 
RYGGE, RÅDE, MOSS 

"Ja til et godt miljø uten 
sivil luftfart på Rygge" 

Hvorfor ønsker vi ikke sivil 
luftfart på Rygge? 

"Ja til et godt miljø uten sivil luftfart på 
Rygge" skal gjennom informasjon og politisk 
påvirkning arbeide for at det ikke blir sivil 
luftfart på Rygge. 

Formann: Svenn Sandberg, Kjellerødv. 75, 
1580 RYGGE, tlf. 69 26 06 43 
Nestformann: Nils Hole, Såstadbråten 87, 
1570 DILLING, tlf. 69 26 15 84 
Sekretær: Anita Johannessen, Bergkrystallen 9, 
1640 RÅDE, tlf. 69 2812 40 

STØY 

Et nytt Gardermoen? 
Sivil luftfart vil komme i tillegg til dagens støyplager. På sikt 
prater man om over 1 mill reisende (150 flybevegelser pr. 
dag/10 bevegelser i timen). Det er like mye som Garder
moen hadde før den ble hovedflyplass. 

Støy til andre tider! 
Sivil luftfart vil medføre støyplager til andre tider enn det vi 
har i dag (i verste fall hele døgnet). I begynnelsen legger 
man opp til 8-10 flybevegelser i morgen og ettermiddags
timene. Sivil luftfart vil medføre støyplager på andre dager 
enn det vi har i dag (lørdager, søndager og andre hellig
dager) 

Sivile fly, hvor mye bråker de ? 
På 2 kms avstand støyer et DC-9 fly like mye som en gress
klipper på kloss hold. Et to motors propellfly støyer like mye 
som naboens bensindrevne gressklipper. Mange klager/ 
anmelder naboen sin for å klippe om kvelden eller på 
søndager/helligdager. 

Overskridelse av grenseverdiene! 
Allerede i dag er det mange som utsettes for støyplager 
som overskrider Miljøverndepartementets grenseverdier. 
Hvem skal betale for eventuelle tiltak for å komme under 
grenseverdiene? 

Når de sivile flyene først er her, 
er det for sent å klage på støyen! 

AVRENNING TIL VANSJØ 

Rullebanens plassering i forhold til Vansjø og til MOVARS vanninntak. 

Mer kjemikalier for å holde rullebanen isfri? 
Regulær sivil rutetrafikk fra Rygge stiller strengere krav til 
"svart" (isfri) rullebane enn det man har i dag. 

Sivile fly må avises noe man nesten ikke behøver med 
militære fly fordi disse står i hangarder. 

Avisingsvæske "rett i koppen"! 
Det er kun 150 meter nedoverbakke fra rullebanens øst
enden til Grimstadbukta i Vansjø og rullebanen ligger på 
toppen av Ryggeraet som består av morenesand som leder 
væske rett ned i grunnvannet. MOVAR har sitt inntak av 
drikkevann i Grimstadbukta. 

Hvor tar avisingsvæsken veien? 
Rygge hovedflystasjon er bygget i en tid da man ikke visste 
hva miljøvern var. Alle vet hvor den ble av på Gardermoen 
som skal være en fremtidens miljøflyplass. 

Vansjø som rekreasjonsområde? 
Vansjø er en perle som mange benytter til å koble av fra 
hverdagens mas og bråk. Mange områder er fredet for å 
beskytte fugler og planter. Trenger ikke vi mennesker også 
fredede plasser? 

Tar vi sjansen på å leke med 
distriktets eneste drikkevannskilde og 

et enestående rekreasjonsområde? 



Hva vil sivil luftfart 
bety for Rygge 

og Råde? 
Arbeidsplasser? 
Selve flyplassen vil toppen gi 10-12 nye arbeidsplasser. 
Det er ikke sannsynliggjort at sivil luftfart vil trekke ny 
næringsvirksomhet til Rygge og Råde, eller trygge allerede 
eksisterende arbeidsplasser der. 

Arealdisponering/-bindinger 
Dersom politikerne ønsker å ha sivil luftfart, må de også 
være villig til å følge Miljøverndepartementets retningslinjer 
for støyforurensning. All fremtidig bolig, -skole og 
institusjonsutbygging må skje syd for Fuglevik, Rygge kirke 
og Eskelund i Rygge og 
syd for Stomner, Arneberg 
og Mussangen eller nord 
for Missingmyr i Råde. 

Med andre ord vil det si i 
Larkollen, Tomb og Saltnes. 
Dette vil få store konsekven
ser for disse områdene og 
kreve store investeringer i 
infrastruktur og kommunalt 
tjenestetilbud. 

Rygge kommune planlegger 
60 nye boliger i året. 

Hvordan kan man bygge et nytt 
sentralsykehus innenfor støysone I? 

Larkollen 
år 2015? 

Fremtidstanker: 
Man har i planene for sivil luftfart lagt opp til 150.000 
reisende, men allerede nå har man hørt nevnt 1.000.000 
reisende. Dette vil medføre over 150 flybevegelser pr døgn 
med en kabinfaktor på 50 %. Dette vil også medføre ca 
2.500 biler pr dag til/fra Rygge. Selv med en firefelts E6 vil 
mange av disse bilene passere gjennom Karlshus og 
Halmstad. 
Er ikke trafikken stor nok her allerede? 

Næringslivets flyplass 
på lokalbefolkningens 

bekostning 
Et av hovedargumentene som blir brukt for sivil luftfart på 
Rygge, er det lokale næringslivets kommunikasjonsbehov 
og direkte flyruter til Stavanger, Bergen, Trondheim og 
København. Enkelte bedrifter har beregnet at de kan spare 
store beløp ved å reise fra Rygge istedenfor fra Garder
moen. Den største besparelsen må ligge i redusert reisetid. 
Det er lite varer som sendes med fly. 

Reisetid 
Etter at Romeriksporten har åpnet tar det 19 min med tog 
fra Oslo S til Gardermoen og 40 min med tog fra Moss til 
Oslo S. Det er kortere tid enn det før tok å reise fra Moss til 
Fornebu. 

Flytog fra Øst fo ldbyene 
Hvorfor ikke arbeide mer aktivt for å etablere direkte flytog 
fra Østfoldbyene til Gardermoen og ruste opp til firespors 
jernbane fra Ski til Oslo? 

Chartertraf ikk 
For at investeringene på flyplassen skal bli lønnsomme er 
man avhengig av chartertrafikk. Denne foregår med mer 
støyende fly og ofte på kvelden og om natten. Reiselivs
bedriftenes landsorganisasjon har allerede ønsket å utvidede 
åpningstidene i helgene. 

Noen tjener penger på at du, jeg og miljøet må ofres! 
Det er næringslivet som skal ha aksjemajoriteten i investe
ringsselskapet og et eventuelt driftsselskap. Vil de ta hensyn 
til miljø og lokalbefolkning når det er økonomisk profitt 
som teller? 

Erstatning til de som påføres økte ulemper? 
Vil investerings- og driftsselskapet gi erstatning til de som 
utsettes for økt støybelastning eller til de som vil tape på at 
verdien av fast eiendom faller på grunn av støyplagene? 

Konkurrere på pris? 
Flyplassen skal konkurrere på pris (fordi de ikke betaler leie 
for rullebanen). Den er det vi skattebetalerne som har 
betalt. Skal man subsidiere private næringsinteresser? 

Hvem bestemmer? 
Har ditt parti tatt standpunkt til sivil luftfart på Rygge i sitt 
partiprogram lokalt eller på fylkesnivået? 

Dette vil være den saken som vil få størst negativ innvirk
ning på innbyggerne i Rygge og Råde. 

Burde ikke de politiske partiene ha ryggrad til å stå frem 
med sitt syn nå som vi skal velge hvem som skal represente
re oss i neste fire årsperiode? 

Skai sivil luftfart på Rygge bli nok et maktovergrep der det 
er viktigere med politisk seier og popularitet blant nærings
livstoppene enn de ulemper og belastninger store deler av 
innbyggerne i Rygge og Råde skal utsettes for. 

Hadde politikerne i Fredrikstad og Sarpsborg vært like posi
tive dersom man skulle legge en sivil lufthavn enten på 
Rolvsøy, Greåker eller Tune? 

Be de du skal stemme på i høstens kommune- og fylkes
tingsvalg, om å gi et klart svar på om de ønsker sivil luftfart 
på Rygge på sine velgeres bekostning. 

BRUK STEMMESEDDELEN. 
DET ER NÅ FREMTIDEN BESTEMMES! 

DU BESTEMMER! 

"Ja til et godt miljø uten sivil 
luftfart på Rygge" 

Ønsker du å gi økonomisk støtte til foreningen 
kan det gis på konto nummer 

1080.17.27277 
v/Gerd Søgaard Fjeld, Ravn. 9A, 1580 Rygge 

Ønsker du å hjelpe ti l å få frem informasjon 
kan du ta kontakt med noen i styret. 


