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Høringsuttalelse - utredning av ny jernbane Fauske - Tromsø  - Nord-

Norgebanen  

 Vi viser til hovedrapporten for «Ny jernbane Fauske – Tromsø (Nord-Norgebanen) - 

Oppdatert kunnskapsgrunnlag» som er sendt på høring. 

 

Utredningen vurderer hele aksen mellom Fauske – Narvik – Tromsø med sidearm til Harstad. 

I utredningen er det lagt til grunn den samme trase for jernbane som ble vurdert i en egen 

utredning i 2011 (Jernbanens rolle i nord). Dette oppdraget omfattet ikke vurdering av 

jernbane i andre korridorer enn den som er sett på tidligere. 

 

I utredningen er det gjennomført en forenklet behovsanalyse som er vurdert opp mot 

overordna mål i NTP om framkommelighet, trafikksikkerhet og miljø. Statens vegvesen har 

ingen spesielle kommentarer til de vurderinger som er gjort i behovsanalysen og det øvrige 

faglige arbeidet i utredningen.  

 

Vi vil gjøre Jernbanedirektoratet oppmerksom på at Statens vegvesen arbeider med en 

konseptvalgutredning (KVU) for innfartene til Tromsø. Dette er den eneste større pågående 

utredningsarbeid i etatens regi innenfor prosjektområde. På strekningen mellom Bardufoss – 

Tromsø er de utredede jernbanetraseer over lengre strekninger nokså identiske eller har 

nærføring til flere av de mulige nye vegstrekningene som vurderes i KVUen for innfartene til 

Tromsø. Dette vil bli vurdert nærmere i konklusjonene av vårt utredningsarbeid.  

 

Vi har merket oss analysene som er gjort med hensyn på overføring av gods fra veg til bane. 

En eventuell jernbane vil følgelig ha stor betydning for transportarbeidet på vegnettet og 

dermed de samfunnsøkonomiske vurderinger for framtidige vegprosjekter.  

 

Vi har også merket oss tilbakemeldinger som har framkommet på innspillkonferansene om 

behovet for smidige overganger mellom transportformene. Dette vil ha betydning for 
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plassering av terminaler (godsknutepunkt) og effektiv vegtilknytning til disse. Dette er 

forhold som vi må komme tilbake til når vi vet mer om hvordan arbeidet med utredningen 

skal videreføres, etter høringsrunden. 

 

 

Strategistaben 

Med hilsen 

 

 

Unni Gifstad 

avdelingsdirektør 

 

 

 

Tekst for godkjenning settes inn ved ekspedering. 

 

  

   

 


