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Planlegging og midler til Intercity-utbygging 
 

Vi viser til statsrådens innlegg i flere aviser på Østlandet nylig, om planlegging av Intercity-
utbygging og midler til dette.  
 
For Nedre Glomma som region er det særdeles viktig at planleggingen fullføres i det tempo 
som er forutsatt. Det innebærer blant annet at kommunedelplanen for strekningen Seut-
Sarpsborg skal være klar sommeren 2018. 
 
I innlegget går statsråden ut mot utsagn om at det blir «full brems» i Jernbaneverkets 
planlegging av Intercity. Statsråden skriver blant annet: «For Østfolds del er det foreløpig 
satt av midler til planleggingsarbeid i 2017 for Sandbukta-Moss-Såstad, Haug-Seut og Seut-
Sarpsborg». Videre poengterer statsråden at det skal brukes mer midler til planlegging av 
jernbane i 2017 enn i 2016. 
 
Dette beroliger på ingen måte oss som nå er dypt bekymret for at planleggingen av den nye 
Østfoldbanen igjen skal stoppe opp, på samme måte som på 90-tallet. Vår bekymring bunner 
i at Jernbaneverket tydelig signaliserer at de midlene som er satt av i 2017 langt fra er nok til 
å opprettholde den skisserte framdrift i planleggingen av jernbane gjennom Nedre Glomma. 
Jernbaneverket har opplyst at det som følge av forslaget til statsbudsjett er avsatt 40 mill. kr. 
Til strekningen Seut-Sarpsborg, mens behovet er vesentlig større. Da spiller det liten rolle at 
det er satt av mer midler til planlegging av jernbane på Østlandet samlet sett enn året før. 
 
Vi har forståelse for at statsråden ønsker å gjennomgå hvordan planleggingen av Intercity-
utbyggingen foregår, og vurdere om ressursbruken er riktig. Men vi kan ikke akseptere at 
planleggingen av jernbane gjennom Nedre Glomma skal stoppe opp eller reduseres inntil en 
slik gjennomgang er foretatt. Planleggingen må få fortsette etter den framdriften som er 
skissert inntil man eventuelt finner en bedre måte å gjøre det på. Konsekvensene av å 
bremse planleggingen kan være formidable. 
 
Vi synes det er svært lite tilfredsstillende at Jernbaneverket og statsråden beskriver 
situasjonen så forskjellig. Vi kan ikke sitte rolig og se an om framdriften i planleggingen 
opprettholdes eller ikke. Til det er konsekvensene av manglende framdrift for store. 
 
Vi er naturlig nok bekymret for at dobbeltsporet jernbane til Fredrikstad og Sarpsborg ikke 
skal stå ferdig som forutsatt, det vil si ferdig utbygd til Fredrikstad i 2024 og til Sarpsborg i 
2026. Vi er likeledes svært bekymret for hvilke følger manglende avklaringer av  
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jernbanetrasé vil få for sårt tiltrengt utbygging av transportsystemet for øvrig i vår region. 
 
Kommunene Sarpsborg og Fredrikstad samt fylkeskommunen er blitt enige om en bypakke 
for Nedre Glomma. Bypakken er helt nødvendig for å utvikle Nedre Glomma til en 
framtidsrettet og konkurransedyktig region. Ny veiforbindelse over Glomma ved Sarpsfossen 
i Sarpsborg, utbygging av fylkesvei 109 mellom Sarpsborg og Fredrikstad samt utbygging av 
riksvei 110 fra Simo til St. Croix i Fredrikstad er særdeles viktige deler av bypakka. Disse 
prosjektene er helt avhengig av at løsninger for jernbanen avklares. Dersom dette ikke skjer 
settes i realiteten hele bypakka i spill. 
 
For forbindelsene over Glomma ved Sarpsfossen pågår et felles planarbeid for vei og 
jernbane. Både tilstanden på nåværende bruer og trafikksituasjonen tilsier at det må bygges 
en ny veiforbindelse så raskt som mulig. Dersom vei og jernbane må planlegges hver for seg 
vil resultatet etter all sannsynlighet bli store forsinkelser, dårligere løsninger og høyere 
kostnader. For øvrig har Riksantikvaren tidligere varslet innsigelse mot en slik oppsplitting av 
planleggingsarbeidet. 
 
Vi vil også påpeke den usikkerheten det skaper for næringsliv og befolkning i Nedre Glomma 
at det nok en gang oppstår tvil rundt framdriften for utbygging av dobbeltspor gjennom 
Østfold.  
 
Det er forståelig at det kan være uenighet mellom en statlig fagetat og en statsråd om videre 
strategier. Derimot er det vanskelig å forstå at man ikke kan enes om realitetene; det vil si 
om det er satt av tilstrekkelig med midler til å videreføre planleggingen av Østfoldbanen som 
forutsatt. Vi aksepterer ikke at Nedre Glomma-regionen skal lide under en slik uenighet. 
 
Vi ber derfor statsråden ta initiativ til en avklaring med Jernbaneverket om hva som er 
nødvendig for at planleggingen av dobbeltsporet Intercity gjennom Østfold skal fortsette 
som forutsatt. Dersom det viser seg at det er tilstrekkelig med midler til dette, imøteser vi en 
felles forsikring fra statsråden og Jernbaneverket om dette. Dersom det ikke er tilstrekkelig 
med midler, forventer vi at statsråden tar de nødvendige initiativ for at dette skal komme på 
plass. 
 
Vi imøteser statsrådens svar. 
 
 

Med hilsen 
 
 

Kopi til: 
JERNBANEVERKET Postboks 4350 2308 HAMAR 

Att: Jernbanedirektør Elisabeth Enger 

Ole Haabeth Jon Ivar Nygård (s) Sindre Martinsen-Evje (s) 
fylkesordfører ordfører i Fredrikstad ordfører i Sarpsborg 
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