
Bystyret v/ ordfører. 

 

 

 

INTERPELLASJON.                Sarpsborg 31.08.2022 

 
Interpellasjon vedrørende behandling av Skagerakbanen i Sarpsborg bystyre. 

 

 

Vi mener det er uryddig av ordføreren at en så sentral sak som en underveismelding i 

Skagerakbanen ikke behandles av bystyret. 

Etter vår oppfatning er det bystyret som eier denne saken ved at det er bystyret som tidligere har 

behandlet at vi skulle være positive og aktive i forhold til et samarbeid med Skagerakbanen. 

Nå blir i realiteten bystyret forsøkt holdt utenfor en prosess som bystyret har bestilt. 

Rent generelt ville det dessuten være naturlig at bystyret behandler en sak av så stor betydning for 

byen. 

 

Leder av kontrollkomiteen skal vurdere sak om innsyn. Når denne saken kommer til bystyret må 

bystyret få svar på hvorfor bystyret fortsatt ikke har fått rapporten, hvorfor rapporten ikke ble hentet 

frem, siden den ble etterspurt i interpellasjon i november 2021, hvorfor kommunens administrasjon 

omtaler rapporten i SA i desember 2021, siden den på det tidspunktet fortsatt ikke var registrert 

mottatt i kommunens system. 

Videre om ordfører ser at behandlingen av denne rapporten trolig må kunne oppfattes som en 

fornærmelse mot de som har lagt arbeid i å utarbeide rapporten og som trolig var spent på 

tilbakemeldingen fra politisk hold i Sarpsborg. 

 

Når disse spørsmålene er oppklart, utfordres ordføreren på om det kan arrangeres et informasjons 

seminar for bystyrets medlemmer der andre berørte kommuner, næringsforeningen i Indre Østfold 

og representanter for Skagerakbanen kommer og informerer om prosjektet. 

Kan ordfører ta initiativ til et slikt arrangement? 

 

Kan bystyret deretter forvente å få en politisk sak der bystyret kan gjøre vedtak basert på det som 

måtte fremkomme, både av kontrollkomiteens vurderinger og informasjon som vi her etterspør? 

 

Det vises videre til at det under møtet i Indre Østfold den 30. juni i år, arrangert av Indre Østfold 

Næringsforening, ble opplyst at Sarpsborg har meldt seg ut og ikke lenger er aktuell for fremføring 

av et dobbelt spor i regi av Skagerakbanen. 

Det ble oppfattet at det ikke lenger arbeides med noen trase fra Oslo til Gøteborg som går gjennom 

Sarpsborg. 

Det ble videre oppfattet at Rakkestad er invitert med i prosjektet som en erstatning for Sarpsborg. 

Det skal ha skjedd i juni i år. Det eneste som synes å være aktuelt for Sarpsborg sin del, er et mulig 

sidespor fra Rakkestad til Ise. 

 

Det er videre kjent at den ene av to saksordførerne fra Sarpsborg møtte i  Mysen 20. juni. Det er 

referert at han opplyste at han var for Skagerakbanen, mens den andre saksordføreren, som 

representerer posisjonen, var mot. 

Innebærer dette at posisjonen i Sarpsborg også er mot et mulig sidespor fra Rakkestad? 

Her er spørsmålet både hva som er det riktige, og ikke minst hva som ble oppfattet av andre som var 

tilstede på møtet. Og, ikke minst, hva har de som arbeider med utredningene og mulige traseer 

oppfattet? 

 



Er det korrekt oppfattet at det tidligere ble jobbet med et mulig dobbeltspor gjennom Sarpsborg, 

men at dette ikke lenger konkret jobbes med et mulig dobbeltspor gjennom Sarpsborg fordi det 

oppfattes at Sarpsborg har sakt nei? 

I et slikt tilfelle blir vel underveismeldingen i formannskapet 1. september, tilnærmet meningsløs da 

den i så fall ikke er i samsvar med en faktisk realitetsorientering. 

 

Det kan synes å være et svært stort sprik mellom hvordan Sarpsborg har blitt meldt og oppfattet 

utad og hvordan saken presenteres internt i Sarpsborg. 

Uansett hva som er rett må dette oppklares. 

 

Dersom det faktisk ikke lenger arbeides med muligheten for at et eventuelt dobbeltspor Oslo – 

Gøteborg kan gå via Sarpsborg, må bystyret først få avklart om det fortsatt er mulig å melde seg på 

igjen. 

Videre må bystyret ta stilling til om vi ønsker at mulige traseer gjennom Sarpsborg fortsatt kan bli 

vurdert. 

 

 

Konklusjonen blir dette: 

Vil ordføreren ta initiativ til et seminar der bystyret kan møte og høre representanter for de andre 

berørte kommunene, næringsforeningen i Indre Østfold og fra Skagerakbanen, slik at alle spørsmål 

knyttet til realitetsorientering kan avklares/kvalitetssikres og legges til grunn for videre fremdrift i 

saken. 

 

 

 

For Sarpsborg Pensjonistparti 

 

 

Ståle Hansen. 


