
Høring av kommuneplanen vedrørende tema høyhastighetsbaner  14. mai 2021 

 

Det er urovekkende at Indre Østfold kommune anbefaler å legge kommunens arealer og ressurser til 
rette for å etablere høyhastighetsbaner mellom Oslo og Stockholm og Oslo-Gøteborg uten en 
nøktern statlig vurdering av både kost og nytte i et bredt perspektiv. Som eksempel vil brubane i 
betong ta flere hundre år å forvare ut fra et CO2-regnskap selv om en får svært høye passasjertall 
over fra fossilfly til bane. Dette bekreftes blant av jernbaneingeniører.  

Høyhastighets togbane er trolig den mest kostbare infrastrukturen å bygge. Det er heller ikke vurdert 
hva en kunne oppnådd av andre tiltak i samfunnet for å redusere klimagassutslipp til tilsvarende 
kostnad. 

Vi leser i Spydebergguiden som kom ut tidlig i mai, at det er "lite problematikk i forhold til 
fornminner, landbruk og andre miljøspørsmål" ifølge Alf S. Johansen. Dette er et godt eksempel på at 
de foreløpige vurderingene som er gjort er svært mangelfulle og bærer preg av en snever analyse 
med mål om å realisere planene fortest mulig.  Den store tettheten av betongpilarer gjør at området 
under brubanene i praksis er ubrukelig for annet en vilt og smådyr. Anslag viser at det trolig vil kunne 
gå med 1000 dekar matjord bare i Indre Østfold til Skagerakbanen, og kanskje 500 dekar til, dersom 
en legger Stockholmsbanen også gjennom kommunen. Alternative trasevalg må vurderes. 

Vi mener at kommunestyret i Indre Østfold ikke kan vedta at Indre Østfold Kommune skal legge til 
rette for Skagerakbanen på bakgrunn av utredninger som er svært mangelfulle, og vi mener at det 
som minimum må legges til grunn en grundig, nøktern statlig vurdering av både kost og nytte i et 
bredt perspektiv før kommunen tar stilling til dette. 
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