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Til  

Samferdselsdepartementet  

 

Kopi:  

Kommunaldepartementet 

Viken fylkeskommune 

 

 

Innspill til NTP 2022-2033                                 
        Sarpsborg 25. februar 2020 

 
 

Det vises til brev fra Samferdselsdepartementet av 21. november 2019: «NTP 2022-2033: Invitasjon 

til å komme med innspill om prioriteringer på transportområdet». Det opplyses at det ønskes innspill 

fra ulike grupper som næringslivet, arbeidstaker- og interesseorganisasjoner.  

 

 

I brevet/invitasjonen fra Samferdselsdepartementet heter det:  

 

• «transportsektoren skal bidra til oppfyllelse til Norges klima- og miljømål. Samtidig erfarer vi 

at store kostnadsøkninger i prosjektene som ligger i inneværende NTP gjør det krevende å få 

realisert alle planlagte tiltak.» 

 

• «I en overordnet og langsiktig planlegging legges det til grunn at de viktigste utfordringene 

håndteres først.» 

 

• «Departementet vil innrette meldingen om Nasjonal transportplan slik at det gis større 

handlingsrom i gjennomføringen, og utfordringene kan løses mest mulig effektivt. Dette 

innebærer også at plangrunnlaget må innrettes slik at det i større grad vektlegger de 

utfordringene som skal løses, og ikke konkrete virkemidler og tiltak. 

 

• «I første seksårsperiode ber departementet om at virksomhetene fortsatt foreslår prioriteringer 

på konkrete prosjekter og tiltak, samtidig som planen også for denne perioden vil løftes til et 

mer strategisk og overordnet nivå.» (vår understrekning)  

 

Departementets arbeid med NTP oppfattes som godt med strategisk riktig innretning for å få en god og 

målrettet ny NTP. Det er fokus på overordnede mål samt realisme i forhold til konkretisering, 

finansiering og gjennomføring.  Klimahensyn oppfattes å være det viktigste overordnede målet. 

 

Sarpsborgs beliggenhet gjør at eksisterende hovedforbindelser sørover mot Syd-Sverige og 

hovedkontinentet på vei og jernbane naturlig går gjennom Sarpsborg.   

 

Sarpsborg er ofte benevnt som «fylkets» tyngdepunkt. Ikke minst gjelder dette den geografiske 

plasseringen, noe som helt naturlig har ført til plassering av strategisk samferdsel. Den såkalte nav – 

funksjonen og møte mellom Østre og Vestre Linje er i Sarpsborg.  Dette punktet er også mottaksplass 

for store volum tømmer til Borregaard. 

 



Også fremtidige linjer for betydelig raskere persontog Oslo - Gøteborg/København vil derfor med stor 

sannsynlighet gå gjennom Sarpsborg kommune. Det samme gjelder hovedforbindelsen til Europa for 

godstog. 

 

For å sikre en god, helhetlig og samordnet planlegging av areal og av lokale, regionale og nasjonale 

transportkorridorer er det for Sarpsborg avgjørende at nasjonale hovedstrategier og hovedlinjer 

klarlegges først. Sarpsborg vil derfor sterkt understøtte departementets formulering om at «de viktigste 

utfordringene håndteres først.»  

 

Delvis og ustrukturert samferdselsutbygging vil forårsake uante konsekvenser, og vil trolig sette 

kommunens egen strategiske framtidsplanlegging totalt ut av spill.  

 

Sarpsborg mener at det ut i fra et klima/miljø/nasjonalt perspektiv generelt, og sett fra Sarpsborg 

kommune spesielt, derfor er avgjørende:  

 

a) å realisere planene om å flytte gods fra vei til bane  

b) å realisere effektiv konkurransedyktig forbindelse mellom Oslo og Gøteborg/København for 

person- og godstog.   

c) å avklare om, og i tilfelle i hvilken grad, disse prosjektene vil berøre Sarpsborg kommune:  

- negativt i form av barrierer som må tas hensyn til i tilnærmet all annen planlegging i 

kommunen. 

- positivt ved at Norge, herunder Sarpsborg/Østfold får gode klimavennlige forbindelser til 

Gøteborg/ København og kontinentet, samt at Nedre Glomma får god forbindelse til Oslo. 

 

Forbedring av Intercityforbindelse fra Halden/Sarpsborg/Fredrikstad/Moss mot Ski/Oslo er av stor 

betydning for den regionale utviklingen. Sarpsborg vil i tillegg løfte frem lokale behov som mulig 

lokaltog på eksisterende bane, lokale veier, kollektivtransport og sykkelstier. I et miljøperspektiv der 

målestokken er Co2 ekvivalenter er det likevel langt viktigere å realisere raske utenlandstog som kan 

konkurrere med fly mot København/Europa samt godstog som effektivt kan konkurrere med lastebiler. 

 

Godsforbindelsen Oslo – Gøteborg/Europa 

Effektiv godsforbindelse Oslo – Gøteborg/Europa som håndterer 750 meters tog må prioriteres. Dette 

av hensyn til:  

 

- miljø og mulige kutt målt i Co2 ekvivalenter 

- Norges konkurransekraft 

- de store godsvolumene på strekningen Oslo - Gøteborg 

- tilpassing til den pågående satsingen på jernbane i Europa 

- å opprettholde kapasitet/fremkommelighet på E6  

- at gods som kommer på tog til landet øker sannsynligheten for at godset fraktes videre 

innenlands med tog. 

 

Økte godsvolumer på tog vil øke muligheten for å kjøre hele togsett til mellomstore byer uten 

omlasting på sentral godsterminal. En effektiv godsforbindelse Oslo – Gøteborg vil gjøre andre lokale 

innenlands jernbanestrekninger mer lønnsomme.  

 

Gitt at det vurderes at InterCity forbindelsen Halden - Oslo skal ha høyeste prioritet - og det fastholdes 

at InterCity skal bygges ut først, er det viktig for Sarpsborg å understreke at Intercity planene må 

avvente og tilpasses oppdaterte/gjennomarbeidede planer for fremføring av godstog og utenlandstog.   

 

For Sarpsborg er det av ubeskrivelig stor viktighet først å få avklart om, og i tilfelle når og hvor det 

kan komme traseer for fremføring av utenlandstog og godstog gjennom kommunen. Det er svært 

krevende, og dertil lite hensiktsmessig, å skulle ta stilling til fornuftig trase for InterCity uten at disse 

avklaringene foreligger. 

 



Det er kjent at det arbeides med planer om bedrede godsforbindelser Oslo - Gøteborg lenger inn i 

landet og utenom Østfold. Gitt at det bestemmes at godstogene i hovedsak skal føres utenom 

Sarpsborg, så vil det i tilfelle være negativt for Nedre Glomma i forhold til lokal effektiv international 

godsforbindelse. Av alle andre hensyn som arealdisponering, barrierevirkning, støy og annen 

belastning vil det være en fordel for Sarpsborg om det bestemmes at nye linjer for gods på bane skal 

føres utenom Sarpsborg kommune.  

 

For Sarpsborg er det avgjørende og tidligst mulig å få klarhet i om nasjonale planer om å flytte gods 

fra vei til bane skal realiseres, og dernest om, eller i hvilken grad, disse planene vil berøre Sarpsborg. 

 

Personforbindelsen Oslo - Gøteborg/København 

Raske tog som kan konkurrere med fly på strekningen Oslo – København vil utgjøre store 

innsparinger målt i Co2 ekvivalenter og sterkt endre hele regionens konkurransekraft. 

 

Det må antas at en rask forbindelse mot Gøteborg/København ikke kun skal være et tilbud til ca 1,2 

millioner mennesker nær Oslo, men også inkludere ca. 700.000 mennesker bosatt i Østfold/Vestfold/ 

Telemark. Traseen vil da måtte passere Sarpsborg kommune.  

 

For Sarpsborg er det av stor viktighet å få avklart om linjeføring for raske utenlandstog kan bli 

realisert i et 10 til 40 års perspektiv.  

 

Bedrifter i Østfold med samarbeidspartnere i Europa, kan, gitt raske tog til København, nå 

bestemmelsesstedet i Europa før arbeidsdagens slutt, dersom man når morgenflyet fra København.  

Arbeidsreiser som gir to overnattinger når reisen går via Gardermoen, vil kunne gjennomføres på 

under 20 timer om det eksisterte tilbud om raske togreiser til København.  

 

En effektiv personforbindelse Oslo – Gøteborg på under to timer vil muliggjøre reise tur/retur og 

gjennomføring av møter/konferanser, arbeid/fritids-reise etc. på en og samme dag. Det vil endre hele 

regionen. Østfoldbyene vil i dette perspektivet i tillegg også kunne bli en attraktiv møteplass i en av 

Europas mest konkurransedyktige regioner som kan defineres fra Oslo til Gøteborg. 

 

Om konklusjonen blir at godstogene skal føres utenom Østfold oppfattes at en optimal plan for raske 

utenlands persontog likevel må innebære linjeføring gjennom kommunen.  Gitt at fremføring av gods- 

og persontog planlegges som et og samme prosjekt, hvilket også synes naturlig, vil Sarpsborg bli 

sterkt berørt av nasjonale planer for gods og utenlandstog.  Det er dette som må avklares. 

 

Barrierer må planlegges. 

En barriere kan være en elv, en hovedvei eller en jernbanelinje. For alle byer gjelder at trafikken vil 

halveres dersom de reisende, gjennom etablering av bruer eller fjerning av barrierer, får halvert 

reisevei. Tilsvarende vil fremføring av barrierer gjennom en tett befolket by kunne føre til betydelig 

økt trafikk og mindre lokal mobilitet. Også dette viser viktigheten av å få avklart om, og i tilfelle når, 

det kan bli anlagt nye linjer for utenlandstog eller godstog gjennom Sarpsborg kommune. Eventuelle 

nye barrierer må være kjent og kunne planlegges og samordnes med IC utbyggingen. 

 

Ring 4 

For Sarpsborg er det viktig å få avklart om den såkalte «Ring 4» skal realiseres.  Avgjørende for 

Sarpsborg er å få avklart om ny hovedvei i tilfelle skal føres gjennom Sarpsborg.  Formålet med 

prosjektet «Ring 4» er å avlaste trafikk som i dag går på E6 sentralt i Oslo. Potensielt kan trafikken i 

stedet ledes på en oppgradert rv. 22 fra Fetsund, via E18, til E6 i Sarpsborg.  

 

I denne forbindelse vises det til følgende formulering i stortingsmelding 50 S fra 2014/15  

«Sarpsborg kommune ønsker at Statens vegvesen foretar en ny vurdering av (….) riksvei 111 (nå 

riksvei 22) ved Skjeberg rådhus til E6 ved Skjeberg pukkverk….»  

 



Realisering av dette prosjektet ville innebære ca. 5 km kortere forbindelse fra Svinesund til rv. 22 ved 

Skjeberg Rådhus.  Alle reiser t/r Gardermoen – Gøteborg, via rv. 22, vil følgelig bli 1 mil kortere og 

dermed mer effektive.   

 

For både vei og bane gjelder at det haster å få klarhet i overordnede planer. 

 

For InterCity nevnes kort: Foreliggende plan for InterCity er i følge Bane Nor kostnadsberegnet til 72 

milliarder for strekningen Haug – Halden, kommunedelplan. Samme strekning er kostnadsberegnet til 

63 milliarder, dette dersom det ved statlig regulering bestemmes at Bane Nor sitt anbefalte alternativ 

for krysning av Tunejordet/E6 skal velges.  Bystyret i Sarpsborg har vedtatt at denne varianten ikke vil 

bli godkjent i Sarpsborg. 

 

Det er fra sentralt hold gitt tydelige signal på at et prosjekt til 63 eller 72 milliarder ikke vil bli 

finansiert. IC satsingen i Østfold er derfor høyst uavklart. 

 

Det bes om at andre aktører enn Bane Nor kan belyse mulighetsrommet og finansieringsbehovet ved 

utvikling av InterCity, raske utenlandstog og effektive godstog. 

 

Avslutningsvis påpekes at Sarpebrua, Fv. 118, ved Sarpefossen i Sarpsborg sentrum har en nøkkelrolle 

lokalt, regionalt og nasjonalt. Deler av eksisterende bru har kort gjenværende estimert levetid. Dersom 

Sarpebrua brått stenges vil det umiddelbart gi stor negativ konsekvens for den totale trafikken på E6 

over Sannesundsbrua.   

 

Det må snarest fremlegges permanente, eller kanskje helst midlertidige, løsninger for ny Sarpebru, slik 

at veien kan holdes åpen for trafikk frem til overordnet plan for samferdsel i området er avklart.   

 

Oppsummert er følgende momenter viktig for Sarpsborg: 

- at Norge, herunder Østfold, får god utlandsforbindelse for person- og godstog 

- at det avklares om, og eventuelt når, det kommer linjer for gods eller raske utenlandstog i eller 

nær Sarpsborg kommune 

- at det avklares om og hvordan dobbeltspor for IC skal bygge i eller gjennom Sarpsborg.  

- at det avklares om det kan etableres lokal bybane på eksisterende trase 

- at det avklares om, og i tilfelle hvordan, «Ring 4» vil berøre Sarpsborg kommune  

- at det avklares om det skal bygges vei fra Skjeberg (Sarpsborg) pukkverk til Skjeberg Rådhus, 

for bedret forbindelse E6 – Indre Østfold, uavhengig av om «Ring 4»realiseres. 

- at det fremlegges planer for hvordan en skal holde Sarpebrua åpen for trafikk frem til ny 

bru/alternativer foreligger 

- at det sikres at tømmer til Borregaard også fremover kan komme på jernbane via Vestre eller 

Østre linje eller fra Skjeberg/Halden.   

 

 

Vennlig hilsen 

 

Helge Skår 

 

 

 

 

 

 

 
 


