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Høringsuttalelse - Oppdatert kunnskapsgrunnlag ny jernbane Fauske-
Tromsø (Nord-Norgebanen)   

Fylkestinget i Nordland behandlet 24. oktober 2019 i sak 144/2019 Høring - Oppdatert 
kunnskapsgrunnlag ny jernbane Fauske - Tromsø (Nord-Norgebanen). 
 
Følgende vedtak ble enstemmig fattet: 
 

1. Fylkestinget i Nordland synes det er positivt at Jernbanedirektoratet har utarbeidet 
oppdatert kunnskapsgrunnlag for jernbanestrekningen Fauske-Tromsø, med sidearm 
Bjerkvik-Harstad (Nord-Norgebanen). 

 
2. Fylkestinget i Nordland legger til grunn at dagens standard og kapasitet på 

transportinfrastruktur og transportløsninger ikke er tilpasset til de fremtidige forventninger 
om kraftig økning i godsvolumer som skapes av bedriftene i Nord-Norge. 

 
3. Fylkestinget i Nordland krever at regjeringens bompengeforlik av 23. august d.å. følges opp 

ved at det gjennomføres en helhetlig konseptvalgutredning (KVU) for utvikling av 
transportløsninger i Nord-Norge, herunder Nord-Norgebanen. 

 
4. Fylkestinget i Nordland forventer at Samferdselsdepartementet fastsetter mandat for KVU 

høsten 2019 og oppstart i 2020. KVUen bør ferdigstilles innen 2022 som grunnlag for 
kvalitetssikring (KS1) og Stortingsbehandling. 

 
5. Fylkestinget i Nordland forventer at KVUen ivaretar helhetlige vurderinger for 

transportløsninger av nasjonal betydning. Dette må også omfatte de viktigste «Fra kyst til 
marked»-transportkorridorene for fylkes- og riksvegnettet inklusive utenlandskorridorer, 
sjøtransport, jernbanetransport og lufttransport i Nordland. Godsstrømsanalysen viser at 
det går en stor mengde godstransport fra Vesterålen. Nordland fylkesting forventer at 
sidearmen Bjerkvik-Vesterålen tas med i det videre arbeidet. 

 
6. Fylkestinget i Nordland mener at det nasjonale satsing på jernbane må også omfatte Nord-

Norge. Det er viktig å gjøre Nordlandsbanen utslippsfri, og å sikre dobbeltspor på 
Ofotbanen. Dette vil ha stor betydning for en miljøvennlig og effektiv gods- og 
persontransport etter hvert som godsvolumer øker i landsdelen – særlig innen den marine 
sektoren. Dette må ha høy prioritet. Nordland fylkesting vil jobbe for bygging av Nord-
Norgebanen. 
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Med vennlig hilsen 
 
 
Stian Jensen 
rådgiver 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 
 
 
Hovedmottakere: 
Jernbanedirektoratet Postboks 16 Sentrum 0101 OSLO 

 

Kopi til:    
Hanne Juul    
Nord-Norgebanen    
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