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Arbeidet i en kritisk kvikkleiresone i Moss ble stoppet i februar 2021 fordi grunnboringer påviste stor skredrisiko. 
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Milliardsluket i Moss
bør også granskes

E n uavhengig gransking av Follo-
banen er bra. Men det blir like-
vel etterpåklokskap. Derfor er
det nå ekstra viktig å granske

arbeidet med dobbeltsporet i Moss. Der er
en enda større skandale i emning.

I Nasjonal transportplan 2010–2019 var
Follobanen beregnet til 11,7 milliarder kro-
ner (s. 294). Den endte på 36,8. Det er en
tredobling. Om inflasjon trekkes fra, er det
fremdeles minst en dobling.

Samtidig har man fått langt mindre enn
hva Stortinget bestilte. Det gjelder en plan-
skilt forbindelse til Østre linje (Ski-Askim-
Mysen), spor uten fartsbegrensning på Ski
for fremtidige høyhastighetstog mot Sve-
rige og spor fra Follobanen mot Alnabru,
slik at godstogene blant annet kan unngå
den bratte Brynsbakken. Disse sporene er
avgjørende for Follobanens funksjonalitet
og var forutsatt av Stortinget og departe-
mentet, men ble fjernet fra planen i
2013/2014. Slik har man skjøvet store reg-
ninger foran seg.

Alt dette kunne blitt løst helhetlig og
langt rimeligere, slik blant andre Deutsche
Bahn Internationals planforslag viste. Det
har vi gjentatte ganger gjort oppmerksom
på i møter og brev. Nå blir det mye dyrere.

Men Follobanens funksjonalitet kan fort-
satt økes kraftig til en forsvarlig kostnad,
om noen makter å skjære gjennom.

Dobbeltsporet i Moss – minst 20 milliar-
der for en mil? Dobbeltsporet i Moss var
i Nasjonal transportplan 2014–2023 kalku-

lert til 5,2 milliarder kroner (s. 246). Nå
varsles det kostnader på over 20 milliar-
der kroner, altså minst en firedobling på ti
år. Men sluttsummen er ukjent.

Arbeidet i en kritisk kvikkleiresone ble
stoppet i februar 2021 fordi grunnboringer
påviste stor skredrisiko. Siden da har Bane
Nor testet ut ymse tiltak, men fortsatt ikke
begynt på hovedarbeidene. Om prosjektet
noen gang kan bli fullført, og hva det vil
koste, er helt i det blå. Men banen blir i til-
felle enda dyrere pr. kilometer enn Follo-
banen og en av Europas dyreste jernbane-
strekninger!

Det skyldes at traseen er lagt i en gigan-
tisk kulvert i et svært komplisert kvikkleir-
område. Til tross for mange advarsler har
Jernbaneverket og Bane Nor faktisk bare
vurdert traséalternativer via dette områ-
det. Og det er her, på en 1 kilometer lang
strekning i og nær den planlagte stasjo-
nen, at problemene og milliardene tårner
seg opp.

Milliardinnsparinger fortsatt mulig. Det
er likevel ikke for sent å snu. Pengene som
er brukt til nå, har i liten grad gått til
kvikkleiresonen, men for det meste til
andre og mindre krevende deler av den
10,2 kilometer lange traseen. Ifølge Bane
Nor var det frem til februar 2021 brukt 3,2
milliarder kroner. Nå er det kanskje fem
eller seks. Men den store kostnadsbomben
ligger i den ene kilometeren med kvikk-
leire, hvor man til nå har gjort svært lite.

Det taler for en ny trasé, i og på fjell len-

ger øst. Den vil opplagt bli tryggere, kor-
tere og rimeligere. Også ved veibygging
kan man spare store summer. Bane Nors
trasé blokkerer nemlig den mest skån-
somme og funksjonelle løsningen for ny
riksvei 19 (mellom Moss fergekai og E6) og
øker kostnadene med flere milliarder kro-
ner.

Interesseorganisasjonen Bedre Byutvik-
ling Moss bestilte i 2017 en utredning fra
Norsk Bane AS om mulige alternativer til
Bane Nors plan. Den konkluderte med et
detaljert forslag til ny bane utenom det
kritiske kvikkleireområdet, med en bedre
plassert stasjon, uten konflikt med ny riks-
vei 19 og til klart lavere kostnad for jernba-
nen.

I fjor sendte vi, etter dialog med med-
lemmer i Transportkomitéen på Stortin-
get, et notat til Stortinget og departemen-
tet. Da hadde vi utviklet et nytt traséfor-
slag, basert på et ønske om å kunne gjøre
mest mulig nytte av de baneinvesterin-
gene som allerede er lagt ned. Fjelltunne-
lene kan brukes til deler av ny banetrasé,
ny riksvei 19, togparkering og/eller til-
komst til ny stasjon. Også dette notatet
konkluderer med store gevinster for sik-
kerhet og økonomi.

Trolig vil det være rundt 10 milliarder
kroner å spare når man ser ny jernbane,
togparkering og ny riksvei 19 i Moss under
ett. Arbeidet kan også gå raskere enn med
Bane Nors problematiske og usikre planer.

Men igjen: Hvis slike gevinster skal bli en
realitet, må noen skjære gjennom!

Kort sagt

Ungdommer

Vi har ikke
flere å miste

I 2022 var det flere enn 22 skytin-
ger i Oslo. De involverte er som
oftest menn i tenårene. Hvordan
kunne vi ende opp her? I verdens
beste by?

Flere ungdommer går i dag
rundt med våpen. Det er et fare-
signal som vi må ta på alvor.

Politiet har i lengre tid hevdet
at alt er under kontroll. Men
hvordan kan de påstå det når det
blir skutt på åpen gate i Oslo sen-
trum? Som oftest forsøker de å
betrygge oss ved å si at hendel-
sen ikke er tilfeldig, men før eller
siden vil uskyldige bli rammet.
Den siste skytingen ved National-
theatret er et eksempel på det.

Jeg vil be våre politikere og po-
litiet om virkelig å gjøre en inn-
sats. Vi må sette av mer penger
på budsjettet til å følge opp disse
ungdommene, og politiet må
stoppe dem i en tidlig fase. Vi har
ikke flere ungdommer å miste. Vi
må vise ungdommene at drøm-
mene deres kan bli oppfylt i dette
lykkelandet.

Baran Oguz
Oslo

FN-pakten

Gir rett til
selvforsvar

Jurist og forfatter Fredrik S. Hef-
fermehl skriver 23. januar at
«grunnlaget» for selvforsvar «ikke
er FN-pakten». Dette er fortsatt
feil. Artikkel 51 gir rett til selvfor-
svar.

Heffermehl hevder at mitt «syn
på krigen mangler forhistorie og
kontekst». Jeg skrev at «[d]et er
Russland som har gått til krig.
Ukraina forsvarer seg». At Hef-
fermehl motsetter seg dette
åpenbare poenget, er talende.

Heffermehl skriver om USA.
Det er vanskelig å se hvorfor det
er relevant. Kritikk av USA gjør
ikke Russland bedre. Heffermehl
viser til en tenketank. USA har yt-
ringsfrihet, myndighetene styrer
ikke tenketanker. Han nevner Sa-
lomonøyene, men der er det in-
gen invasjon, i motsetning til i
Ukraina.

Heffermehl kaller Russland
«livredd». Tror han virkelig Russ-
land er redd for angrep fra Nato-
land? Nato-landene våger ikke
engang å sende styrker til
Ukraina for å bekjempe et svek-
ket Russland. Det Russland egent-
lig frykter, er ikke lenger å kunne
invadere naboland.

Sondre Torp Helmersen
førsteamanuensis i rettsviten-
skap, UiT
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