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Sammendrag:
Denne underveismeldingen er en oppfølging av oppstartsnotatet for Skagerakbanen, som 
ble behandlet i formannskapet 10.03.2022.

Innholdet i saken er koordinert med kommunene Halden, Indre Østfold og Nordre Follo. 

Underveismeldingen går gjennom tidligere jernbaneutredninger i vår region, og beskriver 
hvilke roller ulike aktører har i jernbaneutbygging. Videre ser underveismeldingen på 
kommunenes rolle innen planleggingen av jernbane, og ulike modeller for organisering av et 
slikt arbeid.

Politiske vedtak fra alle kommunene om Skagerakbanen gjengis også i saken. Det er etter 
det kommunedirektøren kjenner til ikke planlagt nye politiske saker i de øvrige kommunene 
nå. 

Kommunedirektøren ser at en høyhastighetsbane Oslo – Gøteborg kan ha positive virkninger 
for regionen, og kan tilrettelegge for mer klimavennlig transport. Kommunedirektøren mener 
samtidig at det er nødvendig at nasjonale samferdselsmyndigheter har det overordnede 
ansvaret for gjennomføringen av et slikt prosjekt. Sarpsborg kommune kan, særlig med 
bakgrunn i kommunens økonomiske situasjon, ikke påta seg et planleggingsansvar utover 
det en kommune normalt skal ha i store samferdselsprosjekter.

Det er en forutsetning for kommunal planbehandling at kommunen har tilstrekkelig 
informasjon og utredninger om konsekvenser i tråd med plan- og bygningsloven.
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Kommunedirektøren anbefaler at Sarpsborg kommune fortsetter samarbeidet med de øvrige 
kommunene med sikte på en felles holdning til den videre prosessen.

Utredning:

Formannskapet behandlet 10.03.2022 et oppstartsnotat for Skagerakbanen. Formannskapet 
ga sin tilslutning til at det arbeides videre med hvordan et eventuelt høyhastighetsprosjekt 
kan organiseres på norsk side, inkludert hvilke økonomiske og ressursmessige 
konsekvenser det kan ha for Sarpsborg kommune. Denne underveismeldingen går igjennom 
disse temaene, og utredningen er gjort i samarbeid med Halden, Indre Østfold og Nordre 
Follo kommuner. Kommunene har hatt en egen arbeidsgruppe med tilhørende 
styringsgruppe med kommunedirektører. 

Kommunedirektøren har vært i kontakt med de andre kommunene, og de har ingen konkrete 
planer om å løfte saken opp til politisk nivå nå. 

Tidligere jernbaneutredninger:
Det har vært flere utredninger om høyhastighetstog. Her er en kort oversikt over noen av 
dem:
1993 ble det levert en høyhastighetsutredning «Oslo – Kornsjø (Gøteborg)» 
https://banenor.brage.unit.no/banenor-xmlui/handle/11250/155174. 

Det ble utredet tre hovedalternativer, A, B og C.

Alternativ B hadde igjen 3 alternativer vist i figuren under.

https://banenor.brage.unit.no/banenor-xmlui/handle/11250/155174
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Rapporten anbefalte utbygging etter alternativ A langs eksisterende linje, og med hastighet 
opp til 200 km/h. 

I 2012 ble det lagt fram en utredning om mulighetene for bygging av høyhastighetsbaner i 
Sør-Norgehttps://banenor.brage.unit.no/banenor-xmlui/handle/11250/155161 

Strekningene som ble vurdert var:
1. Oslo – Kristiansand – Stavanger
2. Oslo – Bergen
3. Oslo – Trondheim
4. Oslo – Göteborg
5. Oslo – Stockholm
6. Bergen – Haugesund – Stavanger i kombinasjon med 1 og 2.

Konklusjoner:
 Det er fullt mulig å bygge ut og drifte høyhastighetsbaner i Norge
 Det er et stort endepunkt- og underveismarked
 Planleggings- og utbyggingskostnadene er betydelige for alle alternativer
 Bedriftsøkonomien er positiv for de fleste strekningene hvis kostnader forbundet med 

investeringer holdes utenfor
 Redusert utslipp av CO2 etter at banene er satt i drift. 
 Høyhastighetsbaner kan bygges ut i forlengelsen av Inter-City (IC) nettet i 

Østlandsområdet. Dobbeltspor fra Oslo til Lillehammer, Skien og Halden kan være 
første skritt i en høyhastighetsutbygging. Det er ingen konflikter mellom utbygging av 
IC-nettet med en hastighet 250 km/t, og en eventuell videre utbygging med 330 km/t.

 Samfunnsøkonomien er uttalt negativ for alle de nevnte strekningene.

InterCity Oslo – Halden
I januar 2011 ble det levert en mulighetsstudie for Østfoldbanen. 
https://www.banenor.no/contentassets/54b785617e5f40cd83c885f66434f677/ic-
mulighetsstudie-ostfoldbanen.pdf . 

Denne ble fulgt opp av en konseptvalgutredning (KVU) i 2012, som dannet grunnlaget for 
videre arbeid med blant annet kommunedelplanene gjennom kommunene. 

https://banenor.brage.unit.no/banenor-xmlui/handle/11250/155161
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https://www.banenor.no/contentassets/c8dc48e0304c48b5ad7bf608fd640f81/konseptvalgutr
edning-oestfoldbanen-2012-02-16.pdf. 

Follobanen (Blix-tunnelen, 23 km) skal åpnes 11. desember i 2022. Strekningen Sandbukta – 
Moss – Sjåstad ble påstartet i 2019, men utfordrende grunnforhold har gjort tidspunkt for 
ferdigstillelse usikkert. 

16 km med nytt dobbeltspor fra Haug i Råde til Seut like utenfor Fredrikstad er under 
planlegging. Kommunedelplanen ble vedtatt 29. april 2021 i Fredrikstad kommune, og 6. mai 
2021 i Råde kommune.

For nytt dobbeltspor mellom Fredrikstad og Sarpsborg (Klavestad) vedtok
bystyret i Fredrikstad kommunedelplanen for Seut til Rolvsøy med ny stasjon på Grønli i 
bystyremøtet 5. november 2020. I Sarpsborg er kommunedelplanen Borg Bryggeri – 
Klavestad vedtatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 8.oktober 2021. 
Kommunedelplanen mellom Rolvsøy og Borg Bryggeri har vært på høring, men er ikke 
vedtatt.

For strekningen mellom Sarpsborg (Klavestad) og Halden er det ikke igangsatt arbeid med 
kommunedelplaner. 

De siste signalene fra nasjonalt hold er at videre framdrift for InterCity syd for Haug vil bli 
vurdert i forbindelse med behandlingen av neste NTP (Nasjonal Transportplan) i 2025, for 
perioden 2026 - 2038. Det er ikke fastsatt når detaljplanlegging og utbygging vil igangsettes.

Utredning Halden – Gøteborg
Det meste av jernbaneplanleggingen i sør/øst-Norge har hatt Halden som endestasjon. I 
hovedsak er det kun de to høyhastighetsutredningene nevnt over som har tatt med seg 
overgangen mellom Norge og Sverige. Begge utredningene har hatt Öxnered på svensk side 
som tilknytningspunkt til det svenske jernbanenettet. Ingen av høyhastighetsprosjektene har 
man gått videre med.

I forbindelse med InterCity planene for Østfold stoppet planleggingen ved Halden stasjon. I 
forlengelse av denne utredningen ble det tatt initiativ til å se forlengelsen av InterCity 
prosjektet til Sverige. Trafikkverket og Jernbaneverket samarbeidet om en felles rapport som 
forelå i 2016. Denne rapporten konkluderte med en forståelse av at også framtidig 
jernbaneutvikling skal gå fra Halden mot Öxnered for persontrafikk og at godstrafikken skal 
vurderes løst gjennom Jernbaneverkets godsstrategi der også Kongsvinger blir vurdert. Etter 
at denne rapporten ble ferdigstilt har det ikke vært planlagt spesielt for strekningen Halden – 
Gøteborg.

I Sverige hadde man et større utredningsarbeid i årene 2014 – 2017 som angikk befolkning- 
og boligvekst. Utredningen endte opp med Sverigeforhandlingene i 2017 som legger 
føringene for den Svenske planen for transportsystemet fram til 2029. I denne planen er ikke 
grensekryssende jernbane viet oppmerksomhet.

På bakgrunn av dette har de kystnære kommunene i Vestra Götaland, med Uddevalla 
kommune i spissen, tatt initiativ til Skagerakbanen som et alternativ til manglende 
planlegging og realisering av en korridor fra Gøteborg – Oslo.

Østre linje
Østre linje (82 km) via Askim og Mysen ble åpnet i 1882, tre år etter vestre linje. Linjene gikk 
under det felles navnet Smaalenenebanen/e, fra 1918 med navnet Østfoldbanen/e. 

https://www.banenor.no/contentassets/c8dc48e0304c48b5ad7bf608fd640f81/konseptvalgutredning-oestfoldbanen-2012-02-16.pdf
https://www.banenor.no/contentassets/c8dc48e0304c48b5ad7bf608fd640f81/konseptvalgutredning-oestfoldbanen-2012-02-16.pdf
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Avstanden mellom Oslo og Sarpsborg er ca. 18 km lenger via Moss/Fredrikstad enn 
gjennom Indre Østfold. Den tekniske kvaliteten og kurvaturen på Østre linje er derimot av en 
slik karakter at framføringshastigheten blir lav. 

Bane NOR innførte togframføringssystemet ERTMS på Østre linje i 2015. Persontogtrafikken 
Rakkestad-Sarpsborg ble lagt ned i 2003. Jernbanedirektoratet utreder nå en mulig 
gjenåpning, blant annet etter «bestilling» fra Stortinget i NTP-behandlingen i 2021.

Det er også aktuelt å åpne for godstrafikk på Østre linje igjen. Dette vil kreve flere tekniske 
oppgraderinger. Det er varslet en utredning fra Jernbanedirektoratet om dette i  2022.

Befolkningsveksten i Indre Østfold er relativt stor, og kommunene forventer økt frekvens i 
persontrafikken etter at Blix-tunellen Oslo S – Ski åpnes 11. desember i år. Med eventuelle 
gjennomgående persontog til Sarpsborg via Østre linje, vil kollektivtrafikken i Nedre Glomma 
også øke sin kapasitet betydelig.

Nasjonale jernbanemyndigheter

Samferdselsdepartementet har, innenfor rammer fastsatt av Stortinget i lover og andre 
vedtak, hovedansvaret for å sette de langsiktige målene og den strategiske retningen, samt 
fastsette rammevilkår og overordnede forskrifter for jernbanesektoren i Norge.

Jernbanedirektoratet har som fagorgan et nasjonalt koordineringsansvar og faglig ansvar for 
å samordne jernbanesektoren. Jernbanedirektoratet skal inngå avtaler som sikrer at helheten 
og sammenhengene i et velfungerende jernbanesystem blir ivaretatt. Direktoratet kjøper 
infrastrukturtjenester fra Bane NOR og persontogtjenester fra togselskapene.
 
Statens jernbanetilsyn er sikkerhetsmyndighet, lisensutstedende myndighet og 
markedsovervåkingsorgan for jernbanen, og fører tilsyn med at jernbanevirksomhetene 
oppfyller sine forpliktelser etter jernbanelovgivningen.

Statsforetaket Bane NOR er infrastrukturforvalter for det nasjonale jernbanenettet, og har 
med det ansvaret for drift, trafikkstyring, vedlikehold og utbygging av jernbanen og forvaltning 
av all jernbaneeiendom.

Sarpsborg kommune sendte et brev til Samferdselsdepartementet 18. mars 2021, der 
kommunen etterspurte en mulighetsstudie for en høyhastighetsbane Oslo – Gøteborg. I 
svaret fra departementet ble det konkludert med at det ikke er aktuelt å påbegynne en slik 
mulighetsstudie. De ber likevel Jernbanedirektoratet og Bane NOR følge med på utviklingen 
av høyhastighetskonsepter internasjonalt, spesielt vurderinger vedrørende brobaner som 
skal gjennomføres i Sverige.

Andre aktører 
Viken fylkeskommune: De deltar ikke i prosjektet rundt Skagerakbanen, men er observatør i 
styrene for Oslo-Stockholm under 3 timer AS 2:55, og Oslo -Stockholm AB. I 
partnerskapsavtalen med Indre Østfold regionråd, signert 29. april 2022, forplikter Viken seg 
til å jobbe sammen med de fire kommunene for å utrede grensekryssende jernbane.

Viken fylkeskommune vedtok blant annet følgende prioriteringer i NTP 18. juni 2020:
 Prosjekter som ligger inne i gjeldende NTP og som berører Viken fylkeskommune 

skal ferdigstilles.
 Jernbane mot Europa skal prioriteres. Å etablere en raskere jernbaneforbindelse 

henholdsvis til Stockholm og til Gøteborg og videre mot København for transport av 
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gods og personer, er et svært viktig klimatiltak. Staten må ta initiativ til en felles norsk 
svensk KVU for de grensekryssende jernbanestrekningene.

Osloregionen (65 medlemskommuner) gjorde dette vedtaket i sitt innspill til NTP i 2020:

Framdrift på grensekryssende jernbane. Norske myndigheter må på banen for økt satsing på 
grensekryssende jernbane. Det bør igangsettes en egen KVU på norsk side for korridoren 
Oslo-Stockholm. Norske myndigheter må sammen med nordiske kollegaer løfte fram Oslo-
Gøteborg og Oslo-Stockholm som prioriterte jernbanekorridorene overfor EU, og spesielt i 
forbindelse med revisjon av TEN-T. 

Østlandssamarbeidet er et samarbeidsorgan for fylkeskommunene på Østlandet, og skrev i 
mars 2019:

Grensekryssende korridorer for jernbanen bør i fremtiden være ryggraden i det norske og 
nordiske transportsystemet. Planlegging av de fremtidsrettede og effektive togforbindelsene 
Oslo-Gøteborg og Oslo-Stockholm må gis høy prioritet. Norske og svenske 
trafikkmyndigheter bør derfor snarest igangsette felles konseptvalgutredninger som bidrar til 
raskere planlegging og utbygging av jernbanen mellom Oslo-Stockholm og Oslo-Gøteborg. I 
forbindelse med revisjon av TEN-T i 2021 er det viktig at norske myndigheter bidrar til at 
forbindelsen mellom Oslo og Stockholm inngår som prioritert strekning. Det europeiske 
kjernenettverket av veg og jernbane er forlenget til Hirtshals. Jyllandkorridoren er dermed en 
viktig avlastningskorridor for transport gjennom Sverige.
Oslo – Stockholm 2.55
Det svensk-initiere bolaget Oslo-Stockholm AB ble dannet i 2017, bl.a. etter initiativ fra 
næringslivet i Örebro region. I storparten av perioden har selskapet hatt to ansatte 
medarbeidere, som også har vært svært aktive i presentasjoner og dialog med norske 
aktører. https://www.oslo-sthlm.se/ 

Det norske initierte selskapet Oslo-Stockholm under 3 timer AS ble stiftet i 2020, med Trygve 
Tamburstuen som styreleder.
https://oslo-sthlm.no/

De to selskapene er frittstående juridiske enheter, men samarbeider til en viss grad.
Oslo-Stockholm 2:55 har ikke startet med definitive trasevalg verken på norsk eller svensk 
side, kun skissert alternativer.

I tillegg til Viken fylkeskommune ble Oslo kommune også støttemedlem i april 2022, og vil 
delta på styremøter i det norske selskapet. 

Jernbaneforum Øst er en interesseorganisasjon for Østfoldbanen østre og vestre linje fra 
Oslo til svenskegrensen. Medlemmene i Jernbaneforum øst er kommunene langs østre og 
vestre linje, samt fylkeskommunen Viken. Oslo kommune er også medlem. I tillegg deltar 
også LO, NHO samt KS i berørte fylker, Jernbanedirektoratet, Bane NOR og Vy  på AU-
møtene. På årsmøtet 27.april 2022 ble varaordfører Atle Ottesen fra Fredrikstad valgt til ny 
styreleder etter Siri Martinsen.

Politiske vedtak i kommunene knyttet til Skagerakbanen
Indre Østfold kommune behandlet en sak i kommunestyret 10.februar 2021, med følgende 
vedtak:
1. Indre Østfold kommune er positive til initiativet høyhastighet jernbane Oslo – Göteborg, og 
ser store muligheter for Indre Østfold med togstopp og linje igjennom regionen. Dette vil også 

https://www.oslo-sthlm.se/
https://oslo-sthlm.no/
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gi synergier om vi ser dette i sammenheng med ny jernbanestrekning gjennom våre områder 
som en del av en raskere jernbaneløsning mellom Oslo og Stockholm. 
2. Indre Østfold kommune går i rask dialog med Transportkorridor Skagerrak Public Sector 
Consortium PSC for å utvikle kunnskapsgrunnlag og diskutere aktuelle areal og 
transportkorridorer. I den grad Indre Østfold kommune kan bidra til en rask 
reguleringsprosess vil vi gjøre dette.
3. Indre Østfold kommune bør sammen med nabokommunene, gjøre en (rask) vurdering om 
vi skal gå inn som aksjonærer i Transportkorridor Skagerrak Public Sector Consortium PSC 
(senere Skagerrakbanen AB), dersom dette sikrer større innflytelse og raskere 
gjennomføring. 
4. Kommunestyret ber ordfører og rådmann følge opp igangsatte dialoger med relevante 
aktører, med målsetting om å realisere prosjektet med bane gjennom Indre Østfold

Sarpsborg kommune har behandlet sak om Skagerakbanen ved to anledninger.
Bystyret fattet følgende vedtak 04.03.2021:
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.

10.03.2022 behandlet formannskapet i Sarpsborg et oppstartsnotat om Skagerakbanen med 
følgende vedtak:
Oppstartsnotatet legges til grunn for det videre arbeidet med saken.

Kommunedirektøren anbefalte i oppstartsnotatet 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.

Halden kommune behandlet en sak om Skagerakbanen 04.03.2021, med følgende vedtak:

Halden kommune finner det interessant å følge planene om en høyhastighets jernbane 
mellom Gøteborg og Oslo og ønsker å tilrettelegge for at denne kan gå gjennom Halden.

Traseen for høyhastighets jernbane må plasseres slik at det kan bli en direkte kobling til 
eksisterende jernbanespor. Stasjon bør legges til tettstedet.
Halden kommune vil delta i en planfase og anser at planarbeidet må løses som 
kommunedelplan i samarbeid med tilstøtende kommuner.

Nordre Follo kommune gjorde følgende vedtak i formannskapet 18.03.2021:

1. Nordre Follo kommune er i utgangspunktet positive til en høyhastighetsjernbane 
gjennom kommunen, under forutsetning av at det planlegges for et stoppested i 
kommunen. Det forutsettes også at kommunen får mer informasjon og utredninger 
om konsekvenser for støy, sikkerhet, grunnforhold, areal- og matjordtap, hensynet til 
dyre- og fugleliv og visuelle konsekvenser, og at disse hensynene ivaretas på en god 
måte. Det må opprettes et samarbeid med nasjonale samferdselsmyndigheter.
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2. Nordre Follo kommune er positive til å bidra til en rask behandling av forslaget til ny 
jernbanelinje dersom forutsetningene nevnt i punkt 1 er ivaretatt.

3. Nordre Follo kommune er positive til å bidra med informasjon og bistå med å opprette 
dialog mellom utbygger og berørte grunneiere. Utbygger må stå for erverv og bekoste 
arealer til gjennomføring av sitt prosjekt. 

Skagerakbanen
Kommunene Halden, Sarpsborg, Indre Østfold og Nordre Follo ble i 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. Alle kommunene 
har stilt seg positive til å følge prosjektet, og det er nedsatt en arbeidsgruppe med en 
deltaker fra hver kommune for å følge arbeidet. Kommunedirektørene har vært 
styringsgruppe.

Skagerakbanen har også et samarbeid med flere svenske kommuner mellom Uddevalla og 
grensen. Enkelte kommuner har valgt å ikke delta i prosjektet.

Det er utarbeidet flere rapporter og utredninger, særlig på svensk side. I Norge er det gjort 
trasèvurderinger gjennom Halden og Sarpsborg. Det er også gjort korridorvurderinger 
gjennom Indre Østfold og mot tilknytningspunktet på Ski stasjon. Rett før sommeren 2022 
kom det også et initiativ fra næringslivet i Rakkestad/Indre Østfold om en trase gjennom 
Rakkestad.

Det er blitt avholdt flere møter med Skagerakbanen og svenske og norske kommuner, der 
utviklingen av prosjektet er blitt gjennomgått. Skagerakbanen driver aktivt med kontakt mot 
kommuner, statlige myndigheter og næringsorganisasjoner i Norge. 

Plansystemet i Norge, kommunens rolle
For store infrastrukturprosjekter er det normalt staten som er tiltakshaver, og kommunen 
ivaretar sin rolle som planmyndighet. Under redegjøres det for en mulig saksgang for et 
prosjekt som Skagerakbanen.

Før kommunalt planarbeid igangsettes:
Prosjekter av en slik størrelse og kompleksitet vil normalt starte med en 
mulighetsstudie/konseptvalgutredning (KVU) som bestilles av Samferdselsdepartementet. I 
en KVU vil ulike trasealternativer utredes og konsekvensvurderes opp mot samfunnsmålet 
som prosjektet skal realisere. KVUen kommer med en anbefaling, der kommunen deltar som 
høringsinstans.
En konseptvalgutredning bygges vanligvis opp i henhold til krav fra Finansdepartementet 
med: 
1. Behovsanalyse 
2. Mål og strategidokument 
3. Overordnet kravdokument 
4. Alternativsanalyse

KVUen eller en tilsvarende utredning legges til grunn for det videre planarbeidet. Uansett 
valg av planprosess, må trasevalgene harmoniseres med tilstøtende kommuner.

Kommuneplanens arealdel:
Kommuneplanen vil vanligvis båndlegge ulike trasevalg inntil endelig avgjørelse av trasé er 
tatt. Det vil være naturlig å revidere kommuneplanens arealdel for å avklare korridor for 
utbyggingen på et overordnet nivå.
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Kommunedelplan:
Dersom alternativer ikke er tilstrekkelig utredet og vurdert i kommuneplanens arealdel, vil 
planarbeidet vanligvis gå via en kommunedelplan. Dette er den normale prosessen for store 
infrastrukturprosjekter, og trolig vil overordnede planmyndigheter kreve en slik behandling.
Under følger en liste over temaer som vanligvis utredes i forbindelse med større 
infrastrukturprosjekter. Utredningene er grunnlaget for å vurdere hvilke traseer som kan være 
mulig å legge inn i kommunedelplanen. Listen er ikke uttømmende:

• Støy, herunder utredning av gule og røde støysoner og skjermingstiltak for 
støyfølsom bebyggelse 

• Landskapsbilde, bl.a. vurderinger av visuelle virkninger og synlighet 
• Friluftsliv / by- og bygdeliv, herunder opplevelseskvalitet, støybilde, konsekvenser for 

tilgjengelighet og konsekvenser for barn og unge 
• Naturmangfold, artsmangfold og barrierevirkninger 
• Vannmiljø, herunder vannkvalitet og avrenning 
• Kulturarv, bl.a. arkeologiske undersøkelser og vurdering av påvirkning på 

kulturlandskap 
• Naturressurser, som jordbruk, vannressurser og løsmasseressurser 
• Risiko- og sårbarhetsanalyse 
• Flom 
• Grunnforhold 
• Bygge- og anleggsperioden 
• Massehåndtering, herunder deponier, transport og anleggstrafikk 
• Dyrka mark, herunder skadereduserende tiltak 
• Klima, bl.a. klimabudsjett og miljøtiltak 
• Miljøprogram med overordnede miljømål for prosjektet 
• Trafikale forhold og konsekvenser for vegnettet 
• Vassdrag og grunnvann 
• Kommunaltekniske anlegg, vann- og avløpsledninger

Regulering:
Regulering av et samferdselsprosjekt i denne størrelsen vil normalt være forankret i 
kommuneplanens areal og en kommunedelplan.

Det er teoretisk mulig å starte planarbeidet uten å vente på rullering av kommuneplanen eller 
gå veien om en kommunedelplan. En slik reguleringsprosess forutsetter at medvirkning, 
alternativdrøftning, valgmuligheter, konsekvensutredninger med mer blir ivaretatt på en 
tilfredsstillende måte. Det må minst gjennomføres tilsvarende utredninger som kreves for en 
kommunedelplan. Valg av en slik planprosess forutsetter at dette støttes av overordnete 
planmyndigheter.

Reguleringsplaner må harmonere ved kommunegrenser og med parallelt utarbeidete planer 
for tilgrensende infrastruktur.

Grunnerverv:
Det vil erfaringsmessig være vanskelig å sikre grunn til et slikt prosjekt gjennom frivillig 
grunnavståelse. Reguleringsplan må være vedtatt før eventuell ekspropriasjonsprosess kan 
begynne. I tillegg må det offentlige støtte en løsning med ekspropriasjon..

Prosjektering:
Noe prosjektering kan utføres parallelt med arbeid med regulering og grunnerverv.



10

Arkeologiske undersøkelser:
Et infrastrukturprosjekt i Østfold vil kreve betydelig tidsbruk og kostnader knyttet til 
arkeologiske undersøkelser. Det må påregnes minst 2 år i begynnelsen av byggefasen til 
dette, før bygging kan igangsettes på hele strekningen.

Samarbeid om planlegging:
Dersom kommunen på et tidspunkt skal behandle en plan for Skagerakbanen etter plan- og 
bygningsloven, bør det inngås et samarbeid med andre kommuner med sikte på en mest 
mulig koordinert planlegging. Dette kan organiseres gjennom et interkommunalt organ, eller 
på andre måter.

Anslag kostnader for planlegging, utredning og bygging.
Skagerakbanen har anslått at den totale kostnaden for Skagerakbanen i Sverige og Norge vil 
beløpe seg til ca 100 mrd kroner. Videre anslås det en kostnad til utredninger og planlegging 
på ca 400 millioner kroner. 

Høyhastighetsutredningen i 2012 anslo en total investeringskostnad på 69 milliarder (2012) 
for strekningen Oslo – Sarpsborg – Gøteborg. Til sammenligning vil totalkostnaden for 
Follobanen ligge på ca 38 milliarder, mens de siste beregningene viser det vil koste ca 18 
milliarder å bygge jernbane gjennom Moss. Dette er betydelig dyrere enn opprinnelig 
planlagt.

Kostnaden for planlegging for 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. KVU-en for høyhastighetsutredningen kostet over 100 millioner 
kroner.

Det vil være nødvendig med en kvalitetssikring av planleggingskostnadene for et prosjekt 
som Skagerakbanen. Det er store utredninger og planarbeid som skal gjennomføres, ikke 
minst har de siste jernbaneprosjektene vist at geotekniske forhold er viktige i dette området. 
Per nå er det svært vanskelig å anslå de totale kostnadene, både for planlegging og bygging.

Mulige modeller for organisering av et høyhastighetsprosjekt
Med grunnlag i behandlingen av oppstartsnotatet skisserer kommunedirektøren her noen 
mulige modeller for organisering av arbeidet med Skagerakbanen. Kommunedirektøren 
understreker at modellene kan være aktuelle i ulike faser, og at realismen i å etablere disse 
organisasjonsformene ikke er nærmere utredet.

Lobbyorganisasjon 
Det å etablere nye jernbanekonsept og nye jernbanelinjer er et omfattende arbeid. Det er 
nødvendig å skape lokal, regional, nasjonal og internasjonal interesse – både hos offentlige 
myndigheter, næringsliv og hos jernbaneaktørene. Aktørene bak Skagerakbanen kan velge å 
etablere en lobbyorganisasjon på norsk side for å ivareta dette arbeidet, fortrinnsvis med mål 
om at staten skal ta ansvar for videre planlegging og gjennomføring. De vil da trolig søke 
aktuelle kommuner om tilskudd til finansiering.

Konsortium
I Sverige har Skagerakbanen sett på ulike organiseringer, blant annet et Konsortium. Det kan 
organiseres som et enkelt selskap der de enkelte aksjeeierne er ansvarlig for avtaler som 
inngås og de kostnadene det medfører.Selskapet kan om ønskelig ta ansvar for planlegging, 
prosjektering, finansiering, bygging og drift av Skagerakbanen. Andre aktører kan etter hvert 
kjøpe seg inn i selskapet. Uansett vil det være nødvendig å forankre utbyggingen hos statlige 
myndigheter.
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Det kan være mulig å etablere tilsvarende organisasjon i Norge. Hvis Sarpsborg kommune 
skal vurdere å delta må det gjøres en grundig juridisk vurdering der ansvar, garantier med 
mer gjennomgås. Det må også vurderes hvilke forpliktelser og risiko en kommune kan påta 
seg. Kommunen vil ved å delta i et konsortium gå inn i en annen rolle og påta seg et annet 
ansvar enn det som normalt gjelder for store samferdselsutbygginger i Norge.

Statlige myndigheter overtar prosjektet
I både Norge og Sverige er det nesten utelukkende staten som har ansvar for 
jernbaneutbygginger. Selv om det har vært flere tidligere forslag om private 
utbyggingsprosjekter, har det så langt ikke blitt gjennomført.

De prosjekter som bygges ut ligger inne i gjeldende nasjonal transportplan, og midler 
bevilges årlig over statsbudsjettet. Hvis staten overtar ansvaret, vil et høyhastighetsprosjekt 
konkurrere med andre samferdselsprosjekter både i NTP og de årlige budsjettene. 

I Sverige har man stort sett det samme systemet med Nationell  Infrastrukturplan som 
normalt gjelder for 12 år, og revideres hvert 4. år. Planen ble lagt fram av den svenske 
regjeringen 7.juni 2022. Regjeringen ba da svenske Trafikverket om å samarbeide med 
norske Jernbanedirektoratet om å «utreda förutsättningarna för åtgärder på järnvägen på 
stråket Göteborg–Oslo».

Kommunedirektørens vurderinger

Kommunedirektøren mener en høyhastighetsbane mellom Oslo og Gøteborg og videre ned i 
Europa, kan være positivt av miljøhensyn og for utviklingen av vår region. De nasjonale 
myndighetene i de to landene har ikke prioritert en slik høyhastighetsbane i sine planer, og 
kommunedirektøren mener det i første rekke er nødvendig å få etablert et samarbeid med de 
nasjonale samferdselsmyndighetene. 

Konseptet Skagerakbanen innebærer at høyhastighetsbanen planlegges og finansieres i 
hovedsak av privat kapital. Skagerakbanen forutsetter imidlertid at kommunene skal delta 
aktivt i utviklingen av konseptet, noe kommunedirektøren finner problematisk. Sarpsborg 
kommune har verken kompetanse eller midler til å bidra i et prosjekt av en slik størrelse. 

Ved utvikling av nasjonale og internasjonale transportkorridorer er kommunens rolle i en 
høringsfase å gi anbefalinger om hvilke alternativer som bør velges, og senere være 
planmyndighet når planer skal behandles etter plan- og bygningsloven.  

Kommunedirektøren anser at den beste muligheten for å realisere utbygging av en framtidig 
høyhastighetsbane ligger i å få et slik prosjekt forankret hos statlige myndigheter og lagt inn i 
framtidig Nasjonal transportplan. Det vil ikke utelukke å kunne benytte privat kapital til 
utbyggingen, men uten en slik forankring vil et prosjekt vanskelig la seg gjennomføre.

Sarpsborg kommune har svært anstrengt økonomi. Å ta ansvar for utvikling og eventuelt 
utbygging av jernbane vil medføre stor økonomisk risiko, og vil gå ut over oppgaver som 
kommunen faktisk har et ansvar for. Selv om realiseringen av en høyhastighetsbane vil 
kunne ha positive virkninger for Sarpsborg, kan kommunedirektøren ikke anbefale at 
kommunen går inn i et planleggingsarbeid av en slik karakter uten at prosjektet har en klar 
statlig forankring.
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Konsekvenser økonomi, miljø og folkehelse:

Økonomi:
Ut fra kommunedirektørens anbefaling får saken ingen vesentlige konsekvenser for 
Sarpsborg kommune før prosjektet er statlig forankret på en slik måte at det er grunnlag for 
en planprosess. En annen rolle i planleggingen kan medføre store utgifter, avhengig av hva 
rollen skal være og hvordan utgiftene fordeles.

Miljø:
Utredes i det videre arbeidet med saken.

Folkehelse:
Utredes i det videre arbeidet med saken.

Kommunedirektørens anbefaling:

Underveismeldingen legges til grunn for det videre arbeidet sammen med bystyrets vedtak 
av 04.03.2021. Dette innebærer at Sarpsborg kommune ikke igangsetter planlegging uten at 
det foreligger et statlig forankret initiativ. Kommunedirektøren fortsetter samarbeidet med de 
øvrige kommunene med sikte på en felles holdning til den videre prosessen. 
Kommunedirektøren kommer tilbake med ny underveismelding til formannskapet dersom det 
skjer en utvikling i saken.
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