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Hei, 
 
Regionrådet i Nedre Glomma består av valgte politikere fra kommunene Fredrikstad, Sarpsborg, 
Rakkestad og Hvaler. Ordfører i Sarpsborg er for tiden regionrådets leder. 
 
Regionrådet behandlet 06.06.2018 en høringsuttalelse til jernbanesektorens handlingsprogram 2018 
– 2029. 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt, og vedlagt saksframlegg skal behandles som en samlet 
høringsuttalelse. 
Enkelte punkter som ønskes framhevet spesielt er tatt med i selve vedtaket. 
 
Det ønskes en bekreftelse på at høringsuttalelsen er mottatt, og at den vil inngå i det videre arbeidet 
med handlingsplanen. 

 
 
Mvh, 
 
Eirik Milde 
Rådgiver 
Enhet plan og samfunnsutvikling 
Sarpsborg kommune 
Telefon 91543313 
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SAKSUTSKRIFT 

Arkivsak-dok.  16/00063-35 
Saksbehandler Eirik Milde 
 
 
 
 

Høring - Jernbanesektorens handlingsprogram 2018-2029 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Nedre Glomma Regionråd 2015 - 2019 06.06.2018 5/18 

 
 
Nedre Glomma Regionråd 2015 - 2019 har behandlet saken i møte 06.06.2018 sak 5/18 
Behandling i Nedre Glomma Regionråd 06.06.2018: 
Rådgiver Eirik Milde orienterte om arbeidet med høringsuttalelsen. 
 
Følgende hadde ordet ved behandling av saken: 
Lars Kristian Holøs Pettersen (Krf), Jon-Ivar Nygaard (Ap), kommunalsjef Fredrikstad Bente 
Meinert, Eivind Normann Borge (Frp) 
 
Votering 
Rådmannens innstilling er enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak  
Nedre Glomma Regionråd sender saksframlegget til Jernbanedirektoratet som 
høringsuttalelse til Jernbanesektorens handlingsprogram 2018-2029. Følgende 
punkter ønskes framhevet spesielt: 
 

- Nedre Glomma ønsker at Jernbanedirektoratet fastsetter et 

handlingsprogram, som legger til rette for et utbyggingstempo i tråd med 

fremdriften som er vedtatt i gjeldende NTP (2018-2029) for Østfoldbanen. 

Nedre Glomma forventer, som et minimum, at strekningene gjennom byene 

følger den framdriftsplanen Stortinget la opp til. For Fredrikstad innebærer 

det strekningen Seut -Rolvsøy, og for Sarpsborg strekningen Borg Bryggerier 

– Hafslund. 

- Nedre Glomma ber om at kommunedelplan Seut – Hafslund og 

reguleringsplaner for jernbanetraseene mellom Haug og Hafslund, utarbeides 

parallelt, og så raskt som mulig, i samarbeid med Statens vegvesen og 

berørte kommuner. 

- Veiprosjektene rv. 110 Simo – St. Croix i Fredrikstad og fv. 118 Ny bru over 

Sarpsfossen med tilhørende veiomlegginger, inngår i 

kommunedelplanarbeidet i felles planprosjekter mellom Bane NOR, Statens 

Vegvesen og kommunene. Av hensyn til byutvikling, ulemper ved delt 

utbygging og beregnet funksjonstid for dagens bru over Sarpsfossen, 

forventer Nedre Glomma at disse prosjektene planlegges og bygges ut 
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samtidig, slik pågående planarbeid legger opp til. 

- Nedre Glomma ønsker å gå i dialog med Bane NOR om planlegging og 

utbygging på Østfoldbanen. To tog i timen i grunnrute til Fredrikstad og 

Sarpsborg er viktig. Samtidig er det helt avgjørende for Nedre Glomma at 

jernbanen bygges ut gjennom byene for å fremme byutvikling og bygge opp 

under passasjergrunnlaget. Bane NOR må vurdere hvordan disse hensynene 

kan ivaretas. Nedre Glomma ber om at Jernbanedirektoratet legger til rette 

for en slik prosess 

- For at Nedre Glomma skal kunne legge til rette for at veksten i persontrafikk 

tas med kollektivtransport, sykling og gange, må staten bidra med InterCity-

utbygging, herunder nye stasjoner. Dette må inngå i en byvekstavtale i Nedre 

Glomma. 

 
 
 
 
 
 

Høring - Jernbanesektorens handlingsprogram 2018-2029 

Innstillingssak.  
Medsaksbehandlere: 
 
 
 
Rådmannens innstilling: 
 
1. Nedre Glomma Regionråd sender saksframlegget til Jernbanedirektoratet som 

høringsuttalelse til Jernbanesektorens handlingsprogram 2018-2029. Følgende 
punkter ønskes framhevet spesielt: 
 

- Nedre Glomma ønsker at Jernbanedirektoratet fastsetter et 

handlingsprogram, som legger til rette for et utbyggingstempo i tråd med 

fremdriften som er vedtatt i gjeldende NTP (2018-2029) for Østfoldbanen. 

Nedre Glomma forventer, som et minimum, at strekningene gjennom byene 

følger den framdriftsplanen Stortinget la opp til. For Fredrikstad innebærer 

det strekningen Seut -Rolvsøy, og for Sarpsborg strekningen Borg Bryggerier 

– Hafslund. 

- Nedre Glomma ber om at kommunedelplan Seut – Hafslund og 

reguleringsplaner for jernbanetraseene mellom Haug og Hafslund, utarbeides 

parallelt, og så raskt som mulig, i samarbeid med Statens vegvesen og 

berørte kommuner. 

- Veiprosjektene rv. 110 Simo – St. Croix i Fredrikstad og fv. 118 Ny bru over 

Sarpsfossen med tilhørende veiomlegginger, inngår i 
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kommunedelplanarbeidet i felles planprosjekter mellom Bane NOR, Statens 

Vegvesen og kommunene. Av hensyn til byutvikling, ulemper ved delt 

utbygging og beregnet funksjonstid for dagens bru over Sarpsfossen, 

forventer Nedre Glomma at disse prosjektene planlegges og bygges ut 

samtidig, slik pågående planarbeid legger opp til. 

- Nedre Glomma ønsker å gå i dialog med Bane NOR om planlegging og 

utbygging på Østfoldbanen. To tog i timen i grunnrute til Fredrikstad og 

Sarpsborg er viktig. Samtidig er det helt avgjørende for Nedre Glomma at 

jernbanen bygges ut gjennom byene for å fremme byutvikling og bygge opp 

under passasjergrunnlaget. Bane NOR må vurdere hvordan disse hensynene 

kan ivaretas. Nedre Glomma ber om at Jernbanedirektoratet legger til rette 

for en slik prosess 

- For at Nedre Glomma skal kunne legge til rette for at veksten i persontrafikk 

tas med kollektivtransport, sykling og gange, må staten bidra med InterCity-

utbygging, herunder nye stasjoner. Dette må inngå i en byvekstavtale i Nedre 

Glomma. 

  
 
 
 
 
Vedlegg: 

1. Forslag til høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune 
 
Sammendrag: 
 
 
Utredning: 

 
Bakgrunn for saken 
Jernbanedirektoratets handlingsprogram er en konkretisering av Nasjonal transportplan 2018 
– 2029, med vekt på første seksårsperiode. Handlingsprogrammet er et viktig styringsverktøy 
for sektoren og danner grunnlaget for fordelingen av midler til ulike jernbaneformål i de årlige 
statsbudsjettene. Første år i handlingsprogrammet er i overensstemmelse med Stortingets 
behandling av Prop. 1 S. (2017 – 2018) statsbudsjettet for 2018. Den endelige rammen og 
konkrete tiltak for hvert år fastsettes i de årlige budsjettprosessene. 
 
Dette handlingsprogrammet er det første som legges frem etter at regjeringens 
jernbanereform (Meld. St. 27 «På rett spor») trådte i kraft 1. januar 2017. 
Jernbanedirektoratet har utformet handlingsprogrammet, etter innspill fra Bane NOR SF, 
Entur AS og Norske tog AS. Ved utformingen er det tatt utgangspunkt i å tilrettelegge for en 
fremtidsrettet, effektiv og forutsigbar jernbane, slik at flere reiser kollektivt og mer gods blir 
fraktet på bane. Jernbanesektoren skal på den måten bidra til å skape gode 
mobilitetsløsninger, og en enklere reisehverdag, med sømløse overganger mellom tog og 
andre transportmidler. 
 
Jernbanesektorens handlingsprogram er et offentlig dokument som sendes på høring til 
fylkeskommunene og de fire største bykommunene. Det vil bli utført justeringer på grunnlag 
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av pågående arbeid og høringsuttalelser, fram til handlingsprogrammet blir stadfestet av 
Jernbanedirektoratet i begynnelsen av juli 2018. 
 
Østlandssamarbeidet vil sende inn en samlet høringsuttalelse, på vegne av de åtte 
Østlandsfylkene. 
 
 
Fakta                                                                                                                                                                 
Jernbanereformen med virkning fra 1. januar 2017, medførte at sektoren ble delt opp i flere 
organisatoriske enheter, for å rendyrke de ulike oppgavene innen sektoren, og for å klargjøre 
ansvarsforholdene. Det er fra 1. januar 2017 Jernbanedirektoratets ansvar å sørge for at 
jernbanesektoren drives mest mulig effektivt, sikkert og miljøvennlig til beste for de reisende, 
godstransporten og samfunnet. Direktoratet skal videre initiere, utvikle og presentere forslag, 

som angår 
utviklingen av 
jernbanen og 
kollektivtrans
portsystemet 
i lys av de 
transportbeh
ovene som 
direktoratet 
identifiserer. 
 
Jernbanedire

ktoratets handlingsprogram, som ble lagt frem mandag 9. april 2018, omtaler flere forhold 
som berører sektoren. Jernbanedirektoratet ønsker å sette kunden i sentrum, og omtaler 
blant annet takstsamarbeid med fylkeskommunene og byvekstavtaler med de større 
byregionene. Videre peker det på en utvikling av sektoren gjennom blant annet stasjons- og 
knutepunktutvikling, og utvikling i flåten av togmateriell. 
 
 Jernbanedirektoratets handlingsprogram foreslår ikke konkrete ferdigstillelsesdatoer for de 
ulike infrastrukturprosjektene gjennom Østfold, til forskjell fra NTP og Bane NORs innspill til 
handlingsprogrammet. For Østfoldbanens Vestre linje kan de ulike årstallene for 
ferdigstillelse, sammenstilles i følgende tabell: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Handlingsprogrammet peker på at Linje R20 Oslo S–Halden hadde 2,5 millioner passasjerer 
i 2017. Det var en nedgang i trafikken sammenlignet med 2016. Linjen binder sammen byer 
og tettsteder i Follo og Østfold, og gir et viktig tilbud for persontransport til og fra Oslo. 
Strekningen er svært sammensatt i funksjon og standard, med dobbeltspor fra Oslo i nord til 
Moss (Sandbukta), samt mellom Såstad og Haug, sør for Moss. Etter Follobanens åpning i 

By NTP 2018-
2029 

Bane NORs forslag Jernbane- 
direktoratet 

Moss 2024 2024 2024 

Haug/Råde 2024 Uspesifisert Uspesifisert 

Fredrikstad 2024 2027 Andre periode 

Sarpsborg 2026 2029 Andre periode 

Halden 2034 Utenfor 
planperioden 

Utenfor 
planperioden 
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2021 vil reisetiden til Oslo reduseres med ti minutter. Dobbeltsporparsellen Sandbukta–
Moss–Såstad har fått investeringsbeslutning og vil gi mulighet for flere avganger mellom 
Oslo og Moss i 2024. 
 
 
Tilbudsforbedringer på Østfoldbanen, inkludert IC 
Høringsutgaven av handlingsprogrammet peker på følgende tilbudsforbedringer på 
Østfoldbanen og Follobanen i planperioden: 
 

Effekt for kunde/næringsliv Tiltak Forventes tatt i bruk 

Ti minutter redusert reisetid 
mellom Oslo og Ski 

Follobanen: Nytt dobbeltspor 
mellom Oslo og Ski 

2021 

To tog i timen Oslo-Moss i 
grunnrute, og kortere 
reisetid til Fredrikstad, 
Sarpsborg og Halden 

Dobbeltspor Sandbukta-Moss-
Såstad 

2024 

Flere avganger i rush Oslo-
Moss og på strekningen 
Oslo-Ski 

Fase 1 er planskilt avgrening til 
Østre linje sør for Ski 
Fase 2 er øvrige tiltak i ny 
rutemodell, herunder blant annet 
retningsdrift Brynsbakken og seks 
spor på Sandvika stasjon 

2025 
 
I planperioden 

Fra timesintervall til to tog i 
timen Oslo – 
Fredrikstad/Sarpsborg 

Utbygging av strekningen Haug-
Fredrikstad-Sarpsborg (Hafslund) 

Andre periode 

 
 
Bane NORs innspill til handlingsprogrammet indikerer betydelig høyere kostnader for 
strekningene Haug-Sarpsborg, enn NTP 2018–2029. Bane NOR peker på at det er behov for 
å se på kostnadsreduserende tiltak på strekningen, for å vurdere hvordan tilbudsforbedringer 
til Fredrikstad og Sarpsborg kan oppnås. Det er et mål å få planavklaring på strekningen i 
første seksårsperiode slik at øvrig utvikling kan fortsette. Oppdaterte kostnadstall skal 
behandles i forbindelse med rullering av NTP 2022–2033. Det er periodisert midler til 
planlegging og oppstart på en delparsell mellom Haug og Sarpsborg i første seksårsperiode. 
Til dette anbefaler handlingsprogrammet at det avsettes 3,6 mrd. kroner. 
 
Prioritering av en slik parsell (utbyggingsrekkefølge) vil bli basert på en helhetlig vurdering av 
lokal og regional nytte, hvor innspill fra kommuner og fylkeskommuner blir viktige.  
 
 
Moss 
Prosjektet Sandbukta-Moss-Såstad, har investeringsbeslutning, og skal etter 
handlingsprogrammets forslag, tas i bruk i 2024, i tråd med gjeldende NTP. 
 
Haug-Seut 
Handlingsprogrammet sier ikke noe spesifikt om ferdigstilling av strekningen, men det pågår 
avklaringer internt i Bane NOR mot Jernbanedirektoratet om videre prosesser. 
 
Fredrikstad - Sarpsborg 
Handlingsprogrammet foreslår at det etableres halvtimesavganger i grunnrute til Fredrikstad 
og Sarpsborg innen 2029.  
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Halden 
Som en følge av at utbygging av jernbane mellom Sarpsborg og Halden ikke er med i 
planperioden i gjeldende NTP, sier heller ikke handlingsprogrammet noe om fremdriften på 
denne strekningen.  
 
Østre linje 
Handlingsprogrammet foreslår at Østre linjes påkobling sør for Ski stasjon, skal være ferdig 
innen 2025. Dette skal være tidsnok til at alle tog fra Østre linje skal kunne benytte 
Follobanen mot Oslo. 
 
 
Gods 
Godstrafikken på Østfoldbanen møter stor konkurranse fra vegtrafikken. Som følge av tett 
togtrafikk på banen i dag, er kjøretidene for godstog gjennom Østfold ikke 
konkurransedyktige sammenliknet med vegtrafikken. Intercity-utbyggingen med dobbeltspor 
skal gi økt kapasitet og reduserte kjøretider, og er helt nødvendig for å kunne overføre mer 
gods fra veg til bane i tråd med politiske målsettinger.  
 
Det legges opp til å bygge en ny kombiterminal på søndre del av Østfoldbanen i andre 
seksårsperiode. Formålet med dette tiltaket, er å skape nye muligheter for å kunne overføre 
transport av industrigods fra industrien i Østfold, fra vei til bane. Østfoldbanen Østre linje 
planlegges også rustet opp for å kunne ta mer av godstrafikken i korridoren. Dette vil skje i 
andre seksårsperiode, og tiltakene vil bestå av nye og forlengende kryssingsspor. 
 
 
Østfolds mål og strategier  

Østfold har, og er i ferd med å sette en rekke mål som er relevante for IC-utbyggingen. 

I høringsforslag for fylkesplan settes følgende delmål for klima og energi: I 2050 er all 
energibruk i Østfold fossilfri, og jordbruk og industri er ledende i å minimere annen type 
klimagassutslipp per produserte enhet. Østfold skal være et lavutslippssamfunn med 
høyeffektiv energi- og ressursbruk. For å nå målet for 2050 skal det settes delmål for 2020, 
2030 og 2040. Transporten i Østfold skal være fossilfri i 2030. Målet er at dette skal gjelde all 
transport. 
 
For å oppnå dette er en av strategiene å legge til rette for en arealbruk som forsterker 
knutepunkt, herunder jernbaneutvikling:  

 Transporteffektivitet skal være førende for arealbruken i Østfold. Lokalisering av rett 
virksomhet på rett sted skal bidra til å redusere transportbehovet. Bolig-, areal- og 
transportplanlegging skal samordnes. Det skal legges vekt på å utvikle gode, 
kompakte tettsteder og byer. Det er her størstedelen av befolkningsveksten skal 
komme. 

Videre: 

 Østfoldsamfunnet skal sammen stimulere til overgang fra privatbil til gange, sykkel, 
el-sykkel og kollektive transportløsninger. Disse transportformene må sikres god 
fremkommelighet og høy brukervennlighet. Bilbruk i byer og tettsteder bør reduseres 
gjennom bilbegrensende tiltak, kombinert med at nullutslippsbiler og biogasskjøretøy 
gis fordeler framfor fossilkjøretøy. 
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Rådmannens vurdering 
Etter omorganiseringen i jernbanesektoren, og etter at Bane NORs innspill til 
Jernbanedirektoratets handlingsprogram ble kjent, var det knyttet stor spenning til at 
Jernbanedirektoratet skulle presentere sitt første handlingsprogram. Bane NORs innspill 
signaliserte at kostnadene ved utbygging i hele IC-området ville bli høyere, og at en 
utbyggingsrekkefølge burde følge et prinsipp hvor trafikantnytten blir størst mulig. 
Høringsutgaven av handlingsprogrammet peker på mange andre områder innen sektoren, 
som samlet sett bygger opp under jernbanen som en viktig bidragsyter i å betjene 
kollektivtrafikken. Rådmannen ser positivt på dette. 
 
Rådmannen ser også positivt på at Follobanen skal være klar i 2021, og at utbyggingen av 
parsellen Sandbukta-Moss-Såstad foreslås ferdigstilt i 2024.  
 
Rådmannen mener at det ikke er akseptabelt at ferdigstillelsestidspunktene for 
utbyggingsprosjektene sør for Haug, nå kan synes å være flyttet ut i tid. Dessuten kan 
handlingsprogrammet tolkes slik, at utviklingen på Østfoldbanen, har en større tidsforskyving 
enn både Vestfoldbanen og Dovrebanen. Det er ikke ønskelig å sette utbyggingene opp mot 
hverandre, men det må påpekes at dette har store negative konsekvenser for steds- og 
byutviklingen i hele Østfold, usikkerheten for de som blir berørt av en utbygging øker, 
muligheten for en effektiv utbygging av det totale samferdselsnettet i regionen reduseres, og 
muligheten for å nå nullvekstmålet svekkes.  
 
Rådmannen vil peke på at kapasitetsutnyttelsen på Østfoldbanen er fullt utnyttet, og at det 
ikke finnes potensiale igjen for vekst i passasjertrafikken. Om det skulle være potensiale 
igjen, så vil det være på søndre deler av Østfoldbanen, hvor det er noe ledig kapasitet. 
Jernbanedirektoratet bør derfor legge til rette, slik at denne kapasiteten utnyttes på en bedre 
måte. Blant annet ved at ledig kapasitet i togene utnyttes på en bedre måte, og til nytte for 
innbyggerne i Østfold. 
 
Det at passasjerene som reiser fra Råde, Fredrikstad/Sarpsborg vil få halvtimes-avganger i 
grunnrute innen 2029 er isolert sett bra, men med tanke på at vedtatt NTP fra 2017, tilsier at 
det skulle være bygd ut dobbeltspor til Sarpsborg i 2026, er dette å betrakte som en 
betydelig utsettelse. Rådmannen mener at en 3 års utsettelse i utbyggingsområdet sør for 
Haug, vil få flere store negative konsekvenser for Østfoldsamfunnet. Utbygging av InterCity-
strekningene er et stort samfunnsprosjekt, og det er viktig at det knyttes forutsigbarhet til 
dette. Økt person- og godstrafikk på bane, er svært viktig for Østfolds omstilling til en fossilfri 
transportsektor, og en utsettelse kan føre til et tap på tre år med reduksjon i klimagassene, 
som et bedre togtilbud vil kunne gi.  
 
En utsettelse vil dessuten skape betydelige utfordringer i flere veiprosjekter som bør 
planlegges og bygges ut samtidig med jernbanen, by- og stedsutviklingen bremser opp, og 
det vil skapes en lenger byggeperiode samlet sett som er belastende for innbyggerne. 
Samfunnet vil kunne ende opp med infrastrukturløsninger som er uheldige for 
klimagassutslipp og for reisemønster for befolkningen. En utsettelse vil bremse opp 
utviklingen av Østfoldsamfunnet, og kreve enda mer tålmodighet fra innbyggerne. 
Rådmannen vil dessuten peke på at en utsettelse av prosjekter i søndre del av Østfold, vil 
føre til at nytten av utbyggingen realiseres senere enn forventet. 
 
Rådmannen ser positivt på at det nå pågår en dialog mellom Jernbanedirektoratet og Østfold 
fylkeskommune, om billett- og takstsamarbeid. Dette er viktig for å få flere til å reise 
kollektivt, og for å integrere toget bedre i et samlet kollektivtilbud i Østfold. Det er dessuten 
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viktig at det innfases togmateriell på Vestre linje, med større passasjerkapasitet enn i dagens 
flåte. 
 
Rådmannen vil spesielt peke på konsekvensene av en utsettelse av jernbaneutviklingen i 
Nedre Glomma. 
 
Fredrikstad 
Utvikling rundt nytt kollektivknutepunkt på Grønli er en sentral del av byutviklingen i 
Fredrikstad, og en forsinket InterCity-utbygging, betyr at byutviklingen i dette området settes 
på vent. Dette er belastende for beboere i Grønli-området, som allerede har hatt framtidig 
stasjonsutbygging hengende over seg i mer enn 20 år.  
I bybåndet mellom Fredrikstad og Sarpsborg på vestsiden av Glomma, skal det 
gjennomføres flere store samferdselsprosjekter, i stor grad gjennom bypakkesamarbeidet. 
Utvidelse av fv. 109 og ny bru over Glomma mellom Omberg og Torp er de to største. En 
forsinkelse av InterCity-prosjektet kan gjøre det vanskeligere og fordyrende å sikre en god 
samhandling mellom disse prosjektene. 
 
Sarpsborg 
Sarpsborg kommune har lagt ut en ny sentrumsplan på høring, med frist 5.juni 2018. Planen 
har knutepunktutbygging og fortetting i bykjernen som bærende elementer. Den høyeste 
bebyggelsen og største fortettingen legges det opp til i et triangel, der et nytt reisetorg ved 
jernbanestasjonen skal være motoren i utviklingen.  
 
Prinsippene i forslag til sentrumsplan følger opp de regionale og nasjonale føringene om mer 
fortetting i knutepunkter. En forutsetning for å lykkes med strategiene er en forutsigbarhet for 
når de nødvendige offentlige investeringene kommer.  
 
For Sarpsborg er det helt nødvendig at det planlegges og bygges i stasjonsområdet, med ny 
jernbanebru over Glomma til Hafslund, og at dette gjøres samtidig med ny veibru og nye 
veiløsninger i samme område. Riksantikvaren krever også at vei- og jernbaneprosjektet 
planlegges sammen, et arbeid som er i full gang. En utsettelse eller oppsplitting av dette 
fellesprosjektet vil få store konsekvenser for byutviklingen det planlegges for, og påføre 
innbyggere og næringsliv store ulemper i form av lange anleggsperioder og uforutsigbarhet. 
En utsettelse vil også være svært uheldig for tilstanden på eksisterende vegbru over 
Glomma hvor behovet tilsier at ny bru må være på plass innen 2026. En oppsplitting av 
planarbeidet for vei og bane vil være vanskelig på grunn av varslet innsigelse, dersom 
planlegging av nye bruer for vei og jernbane over Glomma, skjer uavhengig av hverandre. 
Det vil vanskeliggjøre, og også kunne fordyre både vei- og jernbaneprosjektet, dersom det 
ikke bygges ut samtidig. Det er begrenset areal til både vei og bane i full drift. 
 
En forsinkelse av InterCity-prosjektet vil medføre forsinkelse for utbyggingen av fv. 109 
mellom Tindlund og Alvim. På denne strekningen kan full utbygging med kollektiv-
/sambruksfelt, og gjennomgående sykkelveg med fortau, først gjennomføres når 
eksisterende jernbane er nedlagt. Dette skyldes kvikkleire og svært dårlig områdestabilitet i 
deler av dette området. For å utvide veg, må terrenget avlastes og stabiliseres. Dette kan 
først gjøres når eksisterende jernbane er fjernet. 
 
Nedre Glomma 
Fredrikstad og Sarpsborg er tvillingbyer som vokser sammen, og kan ses som ett tettsted 
med et samlet innbyggertall på over 135 000. Dette gjør de to byene til Norges 5. største 
byområde. Det er problematisk at et så befolkningstett område nær Oslo, ikke får en avklart 
tidsplan for ferdigstillelse av det viktigste infrastrukturprosjektet i Østlandsområdet. 
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Konsekvensen av denne nedprioriteringen av Nedre Glomma, vil innebære en 
konkurransevridning til fordel for andre regioner på Østlandet, som det er vanskelig å 
akseptere. 
 
Det er viktig å unngå forsinkelser i prosessen fram mot vedtak av reguleringsplan, slik at 
berørte beboere kan få sine eiendommer innløst. Foreløpige beregninger i 
optimaliseringsrapporten for strekningen Fredrikstad - Sarpsborg, viser at ca. 240-290 
boligbygg (ca. 340-430 boenheter) vil måtte innløses i Fredrikstad og Sarpsborg kommuner, 
avhengig av hvilken korridor og trasé som velges. 
  
Usikkerhet om hvor dobbeltsporet vil havne og når det vil stå klart, er uheldig for 
investeringsviljen i byene. Både investeringer i næringsvirksomhet og nye arbeidsplasser, 
samt boligutbygging og byutvikling, kan bli satt på vent. Kapital er flyktig og investorer og 
utbyggere ser fort til andre byer, dersom uforutsigbarheten er for stor i Nedre Glomma. 
 
Både Fredrikstad og Sarpsborg tar grep på byutviklingen som bygger opp under de nye 
stasjonsområdene, med sterkt fokus på fortetting i knutepunktet. Usikkerhet og mangel på 
forutsigbarhet rundt IC-prosjektets framdrift, og ringvirkningene det har på andre 
samferdsels- og byutviklingsprosjekter, kan føre til at det blir vanskelig å gjøre helhetlige 
grep innenfor byutviklingen. Utbyggere og investorer må ha tro på InterCity-utbyggingen, for 
å ville satse i knutepunktet. I stedet blir det fort fokus på enkeltprosjekter, uten det 
overordnede perspektivet som bør ligge til grunn for god byutvikling.  
 
Et forbedret togtilbud er av stor betydning for byenes tilgjengelighet, attraktivitet og 
konkurranseevne. Denne virkningen strekker seg også utenfor kun stasjonsområdet og 
sentrum.  
 
Blant regjeringens nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, finner man 
blant annet at større byområder, som Nedre Glomma, skal legge til rette for at veksten i 
persontrafikk tas med kollektivtransport, sykling og gange. Skal man nå dette nullvekstmålet, 
som også er vedtatt i klimaforliket og gjentatt i nasjonale transportplaner, forutsetter det 
imidlertid bidrag fra flere parter. Staten må bidra når det gjelder de tunge 
infrastrukturprosjektene, som InterCity-utbygging, med nye stasjoner. Nedprioritering og 
uforutsigbarhet rundt framdrift for IC-prosjektet, vanskeliggjør også det regionale og lokale 
arbeidet med å få flere til å velge kollektivtransport, sykkel og gange. Reiser til og fra Nedre 
Glomma omfattes også av nullvekstmålet, ikke bare reiser internt i byområdet. En betydelig 
del av disse reisene vil måtte være kollektivreiser med tog. 
 
De nasjonale forventningene til regional og kommunal planlegging, fokuserer også på 
samordnet areal- og transportplanlegging. Utvikling rundt kollektivknutepunkt og kompakt 
byutvikling, er sentrale grep innenfor arealplanleggingen, og det legges sterke overordnede 
føringer for at fylkeskommuner og kommuner følger opp dette i sin planlegging. Det 
bærekraftige potensialet ved denne formen for byutvikling utnyttes imidlertid ikke til fulle, 
dersom det ikke følges opp med kollektivtilbud med hyppige avganger, korte reisetider, samt 
god kapasitet og forutsigbarhet.  
 
I høringsforslaget er det periodisert midler til planlegging og til byggestart på en delparsell i 
første seksårsperiode på strekningen Haug – Sarpsborg. Med Sarpsborg forutsettes det at 
Stortingets behandling av NTP legges til grunn, der en samlet komite påpekte at IC-
prosjektet for Sarpsborg går til Hafslund, slik at man får med kryssingen av Glomma samtidig 
med veiutbyggingen.  
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Hva som legges i begrepet delparsell framkommer ikke av høringsforslaget, men vedtatt 
NTP legger opp til at strekningen Haug – Seut (Fredrikstad) skal stå ferdig i 2024 og 
strekningen Fredrikstad – Sarpsborg (Hafslund) skal være klar innen 2026. Stortingets 
behandling endres da fra ferdigstillelse til Hafslund i 2026, til påbegynnelse av en udefinert 
delparsell innen 2024. Dette ikke akseptabelt, og en finner det vanskelig å forstå at Stortinget 
kan godta en så dramatisk endring av en nylig behandlet plan. Det minste en kan forvente er 
at strekningene gjennom byene, følger den framdriftsplanen Stortinget la opp til. For 
Fredrikstad innebærer det strekningen Seut-Rolvsøy, og for Sarpsborg strekningen gjennom 
stasjonsområdet til Hafslund. 
 
Det er svært viktig at de endringene i framdrift som foreslås i Jernbanedirektoratets forslag til 
handlingsprogram ikke får betydning for det pågående planarbeidet for IC-utbygging i 
Fredrikstad og Sarpsborg. På to delstrekninger i dette planarbeidet pågår det felles 
planlegging av veg og bane. I Fredrikstad vil det si på strekningen Simo – St.Croix der det 
planlegges ny 4-felts vei. I Sarpsborg gjelder det trasé for ny vegbru over Glomma og videre 
fram til Dondern øst for Hafslund, samt eventuell omlegging av rv. 111 øst for Hafslund.  
 
Endelig valg av trasé for kryssing av Sarpsfossen er det som har aller høyest prioritet for 
Statens vegvesen. Dersom Sannesundbrua, dvs. der E6 krysser Glomma, må stenges enten 
planlagt eller på grunn av uforutsette hendelser, må det finnes ett eller flere gode alternativer 
for kryssing av elva. Eneste alternativ nedstrøms er Fredrikstadbrua på rv. 110. Den er 
relativt langt unna, og stor trafikkbelastning bør unngås på grunn av bruas tekniske tilstand. 
Oppstrøms er Vamma bru på fv. 115 mellom Askim og Skiptvet nærmeste alternativ. 
Avstanden dit er enda mye større enn til Fredrikstad. For et par år siden ble det gjort 
kalkulasjoner om hvor lenge eksisterende bru over Sarpsfossen kan tåle nåværende 
trafikkbelastninger. Det ble anslått til ca. 10 år. Det vil si at ny 4-felts veibru må være ferdig 
bygd i 2026.  
 
Bypakke Nedre Glomma ble ved Stortingets behandling av Prop. 50 S (2014-2015) inndelt i 
faser. Prop. 50 S (2014-2015) omhandler utbygging og finansiering av fase 1 av Bypakke 
Nedre Glomma. Bompengeinnkrevingen for finansiering av denne fasen forventes å ville 
pågå mellom 2018 og 2022. Neste fase, som vil omfatte en helhetlig bypakke i Nedre 
Glomma, forventes å kunne bli vedtatt av Stortinget i 2021. Det er viktig at veiprosjektene i 
porteføljen for Bypakke Nedre Glomma, kan bli bygd og finansiert innenfor den perioden for 
bompengeinnkreving, som Stortinget vedtar. 
 
For veiprosjektene rv. 110 Simo – St. Croix i Fredrikstad og fv. 118 Ny bru over Sarpsfossen 
vil pågående kommunedelplanlegging i felles planprosjekter med Bane NOR, kunne 
resultere i vedtak som muliggjør at bygging av veg og jernbane kan gjennomføres uavhengig 
av hverandre. Men det er uansett ikke ønskelig at store infrastrukturprosjekt i de samme 
områdene, ikke gjennomføres parallelt i tid.  
 
Hvis det skal være mulig å holde nødvendig fremdrift, er det en forutsetning at 
reguleringsplaner utarbeides parallelt med pågående kommunedelplanprosesser. 
 
 
 
 
Konsekvenser økonomi, miljø og folkehelse: 
 
Økonomi: 
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Utbygging av Intercity har stor betydning for investeringer innen både infrastruktur og 
utbyggingsprosjekter rundt jernbanestasjonene. Bypakka i Nedre Glomma og 
byvekstforhandlingene som snart skal starte er avhengige av jernbaneutbyggingen. Beboere 
i  framtidig trase er også sterkt berørt av  planene. 
 
Miljø: 
Nullvekstmålet i Nedre Glomma, der framtidig trafikkvekst skal tas med kollektiv, gange og 
sykkel, er avhengig av at IC-utbyggingen gjennomføres. 
 
Folkehelse: 
Nullvekstmålet vil innebære at flere går og sykler, noe som vil påvirke folkehelsen i 
befolkningen. 
 
 
 
 
Rett utskrift 
Dato: 6.6.2018 
Ida Odsæter 
Rådgiver 
 
Saksutskriftet er sendt saksbehandler for oppfølging.  
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