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Vedlegg: 
1. Saksutskrift fra Sarpsborg bystyre 04.03.2021 angående  invitasjon til å delta i 

utviklingen av transportkorridoren Skagerak
2. Lokaliseringsstudie Sarpsborg stasjon
3. Svar fra samferdselsdepartementet på kommunens anmodning
4. Presentasjon fra stormøte 18.-19. januar

Sammendrag:
Bystyret i Sarpsborg vedtok 04.03.2021 å gå i dialog med «Transportkorridor Skagerak 
PSC» for å få informasjon om prosjektet i samarbeid med tilstøtende kommuner. Det 
viktigste tiltaket er en ny jernbaneforbindelse mellom Østfold og Bohuslän, som en del av en 
høyhastighetsforbindelse Oslo – Gøteborg. 

Etter en henvendelse fra Sarpsborg kommune til Samferdselsdepartementet, er det klart at 
det ikke er aktuelt for nasjonale myndigheter å prioritere en mulighetsstudie for en 
høyhastighetsbane mellom Oslo og Gøteborg nå. De svenske transportmyndighetene er 
heller ikke involvert i prosjektet.

Det er blitt avholdt flere møter mellom Skagerakbanen og svenske og norske kommuner. På 
norsk side er det etablert en arbeidsgruppe med én representant hver fra kommunene 
Halden, Indre Østfold, Nordre Follo og Sarpsborg. Kommunedirektørene i de respektive 
kommunene fungerer som styringsgruppe. 

Kommunedirektøren anbefaler at det jobbes videre med hvordan et eventuelt prosjekt kan 
organiseres på norsk side, inkludert hvilke økonomiske og ressursmessige konsekvenser det 
kan ha for Sarpsborg kommune.

Utredning:
Bakgrunn:
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Sarpsborg kommune ble 14.12.2020 forespurt om å delta i utviklingen av 
«Transportkorridoren Skagerak», inkludert en ny høyhastighetsjernbane Oslo-Gøteborg, og 
med videre forbindelse til København-Hamburg. Henvendelsen kom fra Uddevalla kommune 
på vegne av Konsortium Transportkorridor Skagerrak. 

Det viktigste grepet er en ny jernbaneforbindelse mellom Østfold og Bohuslän på svensk 
side, og et mål om å etablere en høyhastighetsbane mellom Oslo og Gøteborg, og 
høyhastighetsbane mellom Oslo-København og Hamburg. En effektiv godskorridor, der toget 
tar en betydelig større andel av godset som i dag transporteres på vei, er også en del av 
konseptet. Skagerrakbanen skal komme i tillegg til og ikke i konkurranse med InterCity og 
jernbane over Kornsjø på norsk side.

Forespørselen ble behandlet i bystyret 04.03.2021, ref vedlegg 1, og følgende enstemmige 
vedtak ble fattet:

1. Sarpsborg kommune er positive til høyhastighetsbane Oslo – Gøteborg, herunder 
stasjonsplassering i kommunen. 

2. Sarpsborg kommune går i dialog med Transportkorridor Skagerak PSC for å få 
informasjon om prosjektet i samarbeid med tilstøtende kommuner som er positive. 

3. Eventuelle økonomiske forpliktelser fra Sarpsborg kommune må behandles i senere 
sak. Sarpsborg kommune forbeholder seg retten til på senere tidspunkt og med økt 
kunnskapsgrunnlag å gjøre nye vedtak i saken. 

4. Sarpsborg bystyre ber kommunedirektøren sende en henvendelse til 
samferdselsministeren der vi ber om at det blir igangsatt en mulighetsstudie for flere 
alternativer for grensekryssende høyhastighetsbane gjennom Østfold/Sarpsborg, 
herunder prosjektet Skagerakbanen PSC. 

5. Sarpsborg kommune henvender seg til nasjonale myndigheter med oppfordring om 
offentlig deltakelse i prosjektet Skagerakbanen.

Vedtaket i bystyret ble fulgt opp med et brev til samferdselsdepartementet 18. mars 2021. 
Svaret fra departementet ligger vedlagt saken, og de konkluderer med at det ikke er aktuelt å 
påbegynne en mulighetsstudie av en høyhastighetsbane for relasjonen Oslo – Gøteborg. De 
ber likevel Jernbanedirektoratet og Bane NOR følge med på utviklingen av 
høyhastighetskonsepter internasjonalt, spesielt vurderinger vedrørende brobaner som skal 
gjennomføres i Sverige.

I tillegg til Sarpsborg ble også kommunene Halden, Indre Østfold og Nordre Follo på norsk 
side forespurt om å delta i utviklingen av transportkorridoren. Alle kommunene har vist 
interesse for deltakelse, og har organisert seg i en arbeidsgruppe med én representant fra 
hver kommune. Kommunedirektørene i de fire kommunene har fungert som styringsgruppe, 
og det har også vært samtaler mellom ordførerne i kommunene. 

Skagerakbanen har utarbeidet en lokaliseringsstudie for mulige stasjonsplasseringer i 
Halden og Sarpsborg. Rapporten for Sarpsborg er vedlagt saken, jf vedlegg 2.

Det har vært avholdt flere møter mellom Skagerakbanen og kommunene på både svensk og 
norsk side. Siste stormøte var 18. og 19. januar 2022, og presentasjonene fra det møtet 
ligger vedlagt saken, jf. vedlegg 4.

Kommunedirektørens vurderinger:
Kommunedirektøren mener det har vært nyttig å samle informasjon om Skagerakbanen 
gjennom flere stormøter og dialog mellom både norske og svenske kommuner. Dette 
arbeidet bør fortsette for å skaffe bedre kunnskapsgrunnlag for eventuelle senere 
beslutninger, slik bystyrets vedtak punkt 3 legger opp til. 
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Det er verdt å merke seg at prosjektet med Skagerakbanen ikke er prioritert av noen av de 
nasjonale transportmyndighetene per nå. Det innebærer at det finansielle ansvaret for videre 
planlegging inntil videre må dekkes av Skagerakbanan AB, og et eventuelt Skagerakbanen 
AS hvis et tilsvarende selskap skal etableres på norsk side. Skagerakbanan AB har vurdert å 
etablere et konsortium der også norske kommuner deltar, men dette har ikke materialisert 
seg gjennom et konkret forslag enda. Kommunedirektøren vil komme tilbake til dette hvis det 
blir aktuelt. 

Det har vært en forventning i prosjektet at kommunene skal ta ansvar for å fastsette 
stasjonsplassering og linjeføringen gjennom den enkelte kommune. Kommunedirektøren 
anser at dette kan bli et svært omfattende og kostnadskrevende arbeid med tanke på de krav 
som stilles for planlegging i Norge med vurdering av konsept, konsekvensvurderinger, andre 
utredninger og medvirkningsprosesser. Kostnaden for planlegging inkludert utarbeidelse av 
kommunedelplaner for InterCity syd for Råde, var i perioden 2017-2019 på ca 400 millioner 
kroner. I perioden 2014-2017 var kostnadene på ca 160 millioner kroner. I forkant av dette 
ble det utarbeidet mulighetsstudie og konseptvalgutredning. En gjennomsnittskostnad for en 
KVU (konseptvalgutredning) i samferdselssektoren er av NTNU anslått til ca. 10 millioner 
kroner. KVU-en for høyhastighetsutredningen kostet over 100 millioner kroner. Hvordan et så 
omfattende og kostnadskrevende planarbeid skal finansieres må avklares nærmere i dialog 
mellom partene i Skagerakbanen. Kommunedirektøren mener at kommunene hverken har 
kompetanse eller økonomisk mulighet til å påta seg et slikt ansvar.

Kommunedirektøren anbefaler at arbeidsgruppen jobber videre med hvordan et eventuelt 
prosjekt kan organiseres på norsk side, og hvilke økonomiske konsekvenser dette kan ha for 
kommunene.

Konsekvenser økonomi, miljø og folkehelse:

Økonomi:
Det er pr nå ingen økonomiske konsekvenser for Sarpsborg kommune å delta i arbeidet, 
utover kostnader med eget personell. Eventuelle framtidige konsekvenser vil bli redegjort for 
på et senere stadium..

Miljø:
Vurderes i det videre arbeidet med saken.

Folkehelse:
Vurderes i det videre arbeidet saken.

Kommunedirektørens anbefaling:
Oppstartsnotatet legges til grunn for det videre arbeidet med saken.


