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Høringsuttalelse til «Jernbanesektorens handlingsprogram 
2018-2029»

Aksjon Rett Linje (ARL) er en politisk uavhengig aksjonsgruppe som arbeider for en framtidsrettet 
og godt fundert InterCity-utbygging i Østfold. Vi mener at den foreslåtte løsningen med nytt 
dobbeltspor langs den gamle togtraséen gjennom Moss, Fredrikstad, Sarpsborg og Halden, er basert 
på lokale særinteresser og mangelfulle utredninger, mens hensynet til befolkningen, nærmiljøene og
nasjonale klimamål er fraværende. Vi arbeider for at alternativet med rettest mulig trasé 
Haug/Råde–Rolvsøy–Skjeberg–Halden eventuelt i kombinasjon med lokaltrafikk på den gamle 
togtraséen, skal bli vurdert på nytt.

Dette dokumentet har tre deler. Del 1 er generelle kommentarer til "Jernbanesektorens 
handlingsplan 2018–2029", del 2 er kommentarer knyttet til konkrete formuleringer, og del 3 er en 
oppsummering.

Del 1: Generelle kommentarer til Jernbanesektorens handlingsplan 
2018–2029

Paris-avtalen er en klimaforpliktelse som Norge har inngått, som har konkrete mål for klima, og 
som også får store konsekvenser for utbygging av norsk infrastruktur. ARL synes derfor det er 
merkelig at Paris-avtalen gjennomgående er helt usynlig i handlingsplanen. Utbygging av jernbane 
er et ekstremt godt virkemiddel for å oppnå målene i Paris-avtalen, og da burde dette fått plass i 
handlingsplanen.

Det som er planlagt bygd gjennom Østfold er en fortsettelse av det som begynte på 20- og 30-tallet 
med etablering av dobbeltspor på strekningen Oslo–Ski. InterCity (IC) gjennom Østfold vil gå fra 
ett til to spor, vil gå i den samme traséen, og vil ha 6–7 stopp på en strekning på under 95 km i 
luftlinje. Follobanen, derimot, representerer den neste generasjonen jernbane: Rette linjer med 
mulighet for gjennomgående fart på 200–250 km/t og få stopp og stasjoner med fire spor. IC 
gjennom Østfold vil ikke gi kapasitet nok til å flytte 50% av godset fra veg til bane, til å konkurrere 
med flytrafikken på strekningene Oslo–Gøteborg og Oslo–København, til økning i pendlertrafikk 
og til økning i interntrafikken i fylket. Dette innebærer at det bare er et spørsmål om tid før neste 
jernbane-generasjon vil måtte fortsettes fra Ski til svenskegrensa. I det øyeblikket neste jernbane 
-generasjon står klar på denne strekningen vil kapasiteten på IC bli overflødig. Det er derfor etter 
ARLs syn en stor mangel i handlingsplanen at forholdet mellom IC og neste generasjon jernbane 
IKKE er omtalt i noen som helst grad. Neste generasjon jernbane kommer uvilkårlig, og det vil 
være smart å begynne å planlegge for den allerede nå.



Valg av konsept gjennom Østfold er ikke gjenstand for vurdering til tross for beviselige negative 
konsekvenser og lav effekt, også miljømessig. Neste generasjon jernbane gjennom Østfold, som på 
grunn av godskapasitet og framtidig konkurranse med flytrafikk vil tvinge seg fram, vil gjøre IC 
overflødig, og IC vil således være en bortkastet investering.

Konseptvalgutredningen forutsatte at det som nå er planlagt er best samfunnsøkonomisk. Når det så 
viser seg at kostnadene blir mye større enn antatt, og at reisetidsfordelen for det ytre triangel blir 
liten, så må vi kunne stille spørsmål om dette lenger er korrekt. IC som nå planlegges vil bli svært 
kostbar og vil kun i begrenset grad dekke behovet som er forutsatt. Med dette konseptet forutsetter 
man at neste generasjon jernbane blir bygget umiddelbart etterpå for å dekke opp for behovet, 
særlig på gods, men også pga. nødvendigheten av at jernbanen konkurrerer med flytrafikk. Dette er 
høyst nødvendig av hensyn til forpliktelser i Paris-avtalen.

Neste generasjon jernbane, som altså uansett må bygges, men som kan bli relativt rimelig fordi den 
kan bygges mer på tvers og ikke på langs av vanskelige grunnforhold og utenom de tyngste 
byområdene, vil gjøre at store deler av dagens planlagte jernbane bli overflødig. Etter ARLs syn 
ville det logiske og samfunnsøkonomiske være å se på muligheten av å utsette IC gjennom Østfold 
og bruke midlene på neste generasjon jernbane istedet.

Svenske myndigheter har begynt å engasjere seg i den grenseoverskridende trafikken, og kravet er 
en samlet KVU Gøteborg–Oslo. For å få en mest mulig effektiv løsning gjennom Østfold burde de 
valgte konseptene i IC, norsk/svensk KVU for hele strekningen, og samarbeid med Sverige 
samkjøres, vurderes samlet og utformet i samsvar med Sveriges og EUs TENTacle-korridor. 
Grenseoverskridende jernbanetrafikk er ikke skissert i dokumentet. Dette er merkelig, all den tid det
foreligger muligheter for delfinansiering fra EU.

Del 2: Kommentarer knyttet til konkrete formuleringer

«1.3.1 Helhetlig styring», Side 11, 4. avsnitt

Det er farer knytta til å delfinansiere knutepunkter ved eiendomsutvikling. Det kan bli gjort valg av 
knutepunktsplassering som finansierer større andel av knutepunktet til ulempe for 
knutepunktsfunksjonen lokalt. All den tid Bane NOR Eiendom er en del av Bane NOR, og det er et 
uttalt mål at eiendomsutvikling skal være med på å finansiere utbygging av viktig infrastruktur, vil 
dette alltid være en potensiell bekymring for lokalpolitikere og innbyggere. Knutepunktsplassering 
må bli gjort utelukkende, og helt kompromissløst, på bakgrunn av transporttekniske mål, og dette 
burde vært formulert i klartekst i dokumentet.

«Hovedtrekk i tilbudsutviklingen i første seksårsperiode 2018-2023», side 36, 5. kulepunkt:

Kapasiteten på Østfoldbanen er nå på bristepunktet. Det er derfor urovekkende å lese at tilbudet skal
bedres med «Økt kapasitet ombord på regiontogene i Oslo-området med doble togsett», som 
handlingsplanen slår fast. Regiontogene i pendlerperiodene har allerede doble togsett med 
halvtimes-rute, og har i dag svært liten ekstra kapasitet. Med normal trafikk-økning på jernbanen og
utsatt oppstart av IC gjennom Østfold vil det bli kaos for pendlerne i perioden. Dette må omtales i 
dokumentet med konkrete tiltak. Det er svært viktig at dette blir adressert for Østfold-pendlerne. 



«2.8 Mer markedsorientert godstransport», side 44, 1. avsnitt

Handlingsplanen sier at «en stor andel av godset som transporteres mellom de største byene og 
landsdelene fraktes på jernbanen». Dette siste utsagnet er regelrett feil for strekningen Oslo - 
Gøteborg: Jernbanen transporterer bare 1-2% av den totale godsmengden som fraktes på 
strekningen. I lys av den ekstremt lille andelen gods på jernbane er det åpenbart at mye må gjøres 
på strekningen for at gods skal flyttes fra veg til bane, uansett om IC gjennomføres som planlagt, 
eller om man velger en annen løsning/konsept gjennom Nedre Glomma.

«2.8.2 Godsstrategiens mål», side 45

Ingen av målene er i nærheten av å adressere miljøforpliktelsene fra Paris-avtalen om at minst 30% 
av gods skal flyttes fra veg til bane/kjøl innen 2030 og ditto 50% innen 2050. Dette er en 
graverende mangel ved strategien, og må adresseres. Forpliktelsene fra Paris-avtalen burde vært tatt
inn i godsstrategien direkte, slik at det er enkelt å se om man lykkes eller ikke.

«2.8 Mer markedsorientert godstransport», side 44

Oppfyllelse av Paris-avtalens forpliktelser gjennom Østfold kommer til å gi en betydelig 
bomiljøforringelse for svært mange mennesker fordi IC vil bli lagt gjennom flere mil med 
tettbebyggelse. Den massive godstrafikken vil slå negativt ut på denne strekningen på en helt annen 
måte enn alle andre togstrekninger i Norge pga. det store godsvolumet. Dette burde vært møtt med 
en eller annen form for tiltak eller aller helst et helt annet konsept for IC.

«3.1.4 Støyreduserende tiltak», side 57

På de IC-strekningene som vil få svært stor godstransport burde man ha valgt trasé nettopp med 
dette for øyet slik at traséen i minst mulig grad legges gjennom tettbygde strøk. Dette vil også 
muliggjort transport om natten, noe som kan bli nødvendig på de strekningene med det største 
potensialet for oppfyllelse av Paris-avtalen.

«3.4 Gode og tilrettelagte stasjoner og knutepunkt», side 64

En forutsetning for knutepunkt-utvikling og knutepunktenes attraktivitet er at det får et 
konkurransekraftig togtilbud. Dette skjer ikke i Sarpsborg pga. for lang kjøretid til Oslo. Samtidig 
ødelegger IC for satsing på lokal skinnegående kollektivsatsing som har et langt større potensiale 
enn IC. IC-strekningen Fredrikstad Sentrum–Sarpsborg sentrum har kun et svært marginalt 
potensiale. Dette viser utredninger om reisebehovet i Nedre Glomma. Samme sak påpekes KS1 for 
IC gjennom Østfold, og bekreftes av dagens passasjertall.

Handlingsplanen sier at Bane Nor vil sørge for nok parkeringskapasitet ved knutepunktene. De 
erkjenner at bilparkering er nødvendig også i framtiden (side 65). Bane Nor planlegger derimot ikke
pendlerparkering i Fredrikstad i samme volum som idag, og det vanskelig å se for seg at Fredrikstad
kommune vil kunne dekke opp behovet pga. liten plass. I Sarpsborg skal kun dagens 
parkeringskapasitet opprettholdes til tross for betydelig trakfikkøkning. Dette blir for dårlig, og vil 
gjøre at tilgjengeligheten til toget blir dårligere, og ikke bedre, med ditto negativ miljøeffekt.

«4.5.8 Tilbudsforbedringer for gods», side 118

Vi finner ikke ett tiltak for Norges viktigste godstrasé etter Ofot-banen , strekningen Oslo–
Gøteborg. Dette er en stor mangel med handlingsplanen, siden godstrafikken, dimensjonert i IC-
prosjektet til 42 tog i døgnet, vil gå gjennom Halden, Sarpsborg, Fredrikstad og Moss sentrum. Hvis



vi skal ha den minste mulighet til å oppfylle Paris-avtalen uten at dette går ut over bomiljøet til 
tusenvis av innbyggere i Østfold må tiltak for godstrafikk på plass. Det aller beste tiltak er å sende 
godset på en trasé som ligger utenfor tettbygde strøk.

Handlingsplanen forutsetter at økt konkurransekraft gir større godsmengder. Bane Nor viser til de 
viktige elementene kostnad, pålitelighet og leveringstid. Vi avviser at dette skjer i vesentlig monn. 
IC blir ikke konkurransekraftig på leveringstid som for mange er det viktigste punktet. Man må rett 
og slett bygge noe som gir raskere framføring av gods.

«4.5.7 Tilbudsforbedringer for Østlandet, inkludert IC», side 116

Utsettelse av Haug – Fredrikstad – Sarpsborg til periode 2 bør utnyttes til å se på trasévalget på nytt,
og se IC-utbygginga i lys av videre utbygging av neste generasjon jernbane fra Ski til 
svenskegrensa. Den planlagte utbygginga vil få så store negative konsekvenser, og vil gi så liten 
effekt at utbygginga av neste generasjons jernbane vil presse seg fram. En fullført strekning Ski – 
Sverige med gjennomgående mulighet for å kjøre tog i 200-250 km/t vil gjøre IC-utbyggingen 
overflødig, siden gods og langtrafikk vil gå på det moderne sporet med høy hastighet. 
Handlingsplanen mangler fullstendig et perspektiv som vurderer denne generasjonen jernbane (IC) 
opp mot neste generasjon jernbaneutbygging (Follobanen).

Del 3: Oppsummering

Paris-avtalen burde vært integrert i handlingsplanen, og det vil overraske ARL om ikke dette 
kommer som et krav fra Stortinget etterhvert. Miljøeffekten av IC er ikke adressert, og dette er en 
stor  mangel i ARLs øyne. Jernbane er et ekstremt godt verktøy for å oppnå miljøforpliktelser, men 
dette kommer altså ikke til syne i handlingsplanen.

Forholdet mellom dagens planlagte utbygging og neste generasjon jernbane er ikke omtalt eller 
behandlet på noe vis i handlingsplanen. Dette er etter ARLs syn en stor mangel med planene, siden 
et stort nok perspektiv ville kunne gjøre utbyggingen mye billigere gjennom å vurdere å forsere 
neste generasjon jernbane for å overflødiggjøre deler av IC-utbyggingen.

IC gjennom Østfold bør etter ARLs syn ikke bygges etter dagens planer. De er utdaterte allerede før 
byggestart og vil gi enorme ulemper for kommunene og innbyggerne. Når vi så vet at IC vil bli 
ekstremt kostbar og komplisert, siden traséen går milevis gjennom blå- og kvikk-leire, så indikerer 
dette at man burde tenkt nytt om hele trasévalget for IC gjennom Østfold.

I Moss vil valgte konsept gi enorme kostnader og ingen påviselig positiv effekt. Økte kostnader for 
Riksveg 19 gjennom Moss vil også vanskeliggjøre fullgod og tidmessig finansiering lenger ut i 
triangelet, og vil også ha en viss, men marginal, negativ påvirkning på attraktivitet lenger ut i 
triangelet. Krav til større finansiering vil også kunne forlenge byggetiden med alle de kostnader og 
ulemper det fører med seg.

I Nedre Glomma bør det utredes om Mulighetsstudiens alt. 2B/Konseptvalgutredningens alt. ØB4E 
kan tilfredsstille dagens IC-behov samtidig som dette konseptet tilfredsstiller dagens krav i vedtatt 
NTP 2018-2027 om at det som nå bygges skal inngå i framtidens høyhastighetsnett, underforstått at 
det som bygges gjennom Nedre Glomma blir en del av neste generasjon jernbane. Med bruk av 
dagens trasé i Nedre Glomma primært til lokaltrafikk og tilbringerbane til felles IC-stasjon, vil 
knutepunkt-attraktivitet bli større enn hva en IC-løsning gjennom bysentra gir mulighet for.



Særlig vil dette bli attraktivt for Fredrikstad dersom den gamle linja mot Moss opprustes moderat 
og et visst IC-tilbud opprettholdes fra en ny stasjon på Grønli. Dette gir kun behov for to spor på 
Grønli, noe som også vil gi større plass for framtidig knutepunkt-utvikling området.

Med vennlig hilsen

Aksjon Rett Linje
v/Asgeir Nesøen, styremedlem
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