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Høringsuttalelse til NTP og Planprogram for IC-strekning Fredrikstad - Sarpsborg 

Forslaget i NTP om at dobbeltsporet skal passere både gjennom Fredrikstad og Sarpsborg, og 

forslaget til Planprogram for IC dobbeltspor basert på Konsept 4B, er en følge av en alvorlig 

saksbehandlingsfeil som er i ferd med å forårsake en skandale for de ansvarlige og en tragedie 

for innbyggerne i Nedre Glomma-regionen. 

I rapporten Konseptmuligheter ble 11 mulige konsepter beskrevet. 5 konsepter oppfylte absolutte 

krav, men for tre konsepter ble det konkludert med at de ikke bør videreføres.  

I tillegg til Konsept 3A (Utbedring av jernbanenettet)  ble dermed bare to konsepter behandlet 

videre i Konseptanalysen. Begrunnelsene for valg av de to var:  

         Konsept 4B – Stopp i alle byer med tiltak for gjennomgående godstog på Østre linje 

                        Merknad: Absolutte krav oppfylles. 

         Konsept 4F – Høy hastighet via Sarpsborg med gren via Fredrikstad  

                        Merknad: Absolutte krav oppfylles. Konseptet gir et fullgodt tilbud til de tunge 

                        markedene i både Fredrikstad og Sarpsborg, men det regionale tilbudet ellers blir 

                        dårligere. 

Konsept 4E ble forkastet allerede under denne «silingen» av alternativer i rapporten 

Konseptmuligheter, på bakgrunn av følgende beskrivelse og merknad: 

         Konsept 4E – Høy hastighet med felles stasjon for Fredrikstad og Sarpsborg 

                        Merknad: Konseptet oppfyller det absolutte kravet, men kommer pga det 

reduserte 

                        regionale tilbudet til stasjonene noe dårligere ut enn 4B og 4F, og oppfyller heller 

                        ikke kravet knyttet til effektivitet – kort overgangstid mellom transportmidler i  

                        sentralt lokaliserte trafikknutepunkt. 

Absolutt krav er definert som Økt kapasitet og pålitelighet for person- og godstransport på bane 

på strekningen Oslo – Halden, og oppfylles av alle tre konsepter. Når det gjelder begrunnelsene 

for å forkaste Konsept 4E, forstår jeg rett og slett ikke hva som menes.  

- Hva betyr det regionale tilbudet til stasjonene? – og  

- hva er til hinder for kort overgangstid mellom transportmidler  ved en felles stasjon på 



Rolvsøy? - og 

- hva er et sentralt lokalisert trafikknutepunkt?  Iflg. Fylkesplanen Østfold mot 2050 skal byene 

smelte sammen til Storbyen Nedre Glomma, og tettbygd område er illustrert med Rolvsøy i 

sentrum. 

Dette området vil få en fordoblet befolkning i løpet av 50 - 60 år, og den blir mangedoblet 

gjennom jernbanens levetid. 

Det viktigste er allikevel at valg av konsept som skulle videreføres ble gjort bare på 

bakgrunn av stasjonsplassering. Konsekvensene for området omkring og mellom stasjonene 

ble overhode ikke diskutert! 

Nedenfor er den «vedtatte» jernbanelinjen gjennom Storbyen Nedre Glomma vist som en 

omtrentlig forenkling av Jernbaneverkets aktuelle korridorer. Endelig korridorvalg er uvesentlig 

– samtlige alternativer vil klyve Storbyen vår i to deler, over en strekning som er så lang som 

overhodet mulig mellom Seut og Klavestad (ca. 2 mil!), og påvirke hele det fremtidige området 

avsatt til tettbebyggelse i Nedre Glomma. 

 



- Vil vi at en minst 50 m bred korridor og passasjer- og godstog i opptil 250 km/t med få 

minutters mellomrom skal klyve den tettbygde Storbyen vår i to lange tarmer med bare stedvis 

forbindelse mellom tarmene?  

- Vil vi at 100-vis av boliger, virksomheter og institusjoner skal raseres for at denne kløften skal 

kunne realiseres samtidig som korridoren sterkt begrenser arealene som er tilgjengelige for nye 

boliger?  

- Vil vi at boligområdene våre skal parteres slik at vi må reise flere km for å besøke et 

gjenværende nabohus som ligger noen titalls meter fra eget hjem?  

- Vil vi at 1000-vis av mennesker skal plages med støy og rystelser til alle døgnets tider og i all 

fremtid?  

- Vil vi at de samme menneskene skal utsettes for de farer som både hurtigtogene i seg selv og 

lasten de transporterer vil utgjøre?  

- Vil vi at ungene våre skal forsøke å hente fotballen som havnet på den andre siden av gjerdet, 

der togene kommer med en fart på 70 meter pr. sekund? 

Ingen i Nedre Glomma-regionen vil ha det slik! – eneste unntaket kan være Fredrikstadfolk med 

gangavstand til Grønli!- og pendlere i Sarpsborg vil fortsette å kjøre til Råde for å ta toget til 

Oslo. I tillegg kommer at en Rett Linje kan bygges uten å forstyrre trafikken som går på 

eksisterende spor, og at passasjerene vil slippe å kjøre "buss for tog" i mange år. 

Konseptanalysen beskriver mange og alvorlige negative konsekvenser av «vedtatt» Konsept 4B. 

Konsept 4E, Rett Linje vil eliminere så godt som alle disse konsekvensene, hovedsakelig fordi 

dobbeltsporet vil passere på tvers av tettbygd strøk og over en distanse som utgjør mindre enn 

10% av lengden ved Konsept 4B som klyver hele den eksisterende og fremtidige tettbebyggelsen 

på langs! - men også fordi 4E ikke vil komme i konflikt med et eneste kjent kultur- eller 

fortidsminne! 

Allikevel ble altså Konsept 4E forkastet med bakgrunn i lettvinte og uforståelige argumenter ang. 

trafikkgrunnlag for alternative stasjonslokaliseringer, og svært viktige opplysninger ble dermed 

holdt tilbake fra bestemmende myndigheter som etter JBVs og AP-politikeres påstand har gjort 

enstemmige vedtak om utbygging i hht Konsept 4B. De hadde ikke noe reelt alternativ! - og 

tilbakeholdelse av viktig informasjon kan som kjent få svært alvorlige konsekvenser for 

forslagsstilleren. 

Jeg protesterer altså både mot NTP og mot Planprogrammet som begge beskriver stasjoner i 

Fredrikstad og Sarpsborg fordi begge er basert på bevisst manipulering og saksbehandlingsfeil, 

og forlanger at videreføringen av IC-planleggingen blir lagt på is inntil Konsept 4E er utredet på 

samme nivå som de konsepter som er analysert i JBVs Konseptanalyse. 
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