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FOHs innledende innspill vedrørende utredning av Nord-Norgebanen 

1 Bakgrunn 

Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) er bedt om å komme med et første innspill vedrørende 
utredning av ny jernbane mellom Fauske og Tromsø – Nord-Norgebanen. 

I denne forbindelse viser hovedkvarteret til uttalelsen fra Forsvarskommando Nord-Norge 
(FKN), datert 3. april 1992, vedrørende samme tema (ref. b). Dette er en grundig utredning av 
konsekvensene sett fra Forsvarets side, men siden vurderingen er 26 år gammel er det naturlig 
å vurdere enkelte av konklusjonene i et nytt lys. 

FOH legger følgende forbehold til grunn for den oppdaterte vurderingen: 

 FOH har ikke kompetanse til å vurdere hvorvidt Nord-Norgebanen er 
samfunnsøkonomisk lønnsom. 

 FOH ønsker på det nåværende tidspunkt ikke å uttale seg om Nord-Norgebanens 
viktighet i forhold til andre samferdselsprosjekter i Nord-Norge.   

FOH tar utgangspunkt i at dette er et prosjekt som planlegges, og som kan bli gjennomført. I så 
fall er det avgjørende at Forsvarets behov blir ivaretatt. 

2 Forsvarets operative behov 

Transportkorridorene mellom Sør- og Nord- Norge er sårbare, spesielt i krise og krig. En 
overlegen fiende kan nekte oss fri ferdsel langs kysten og i luftrommet. En motstander kan også 
ødelegge sårbare punkter langs E-6, og i enkelte områder finnes det ikke omkjøringsveier. For 
Forsvaret vil Nord-Norgebanen være et alternativ til eksisterende transportakser, og flere 
alternativer reduserer sårbarheten. 

Forsvaret vil primært benytte Nord-Norgebanen til godstransport, både i fred, krise og krig. I 
fredstid vil dette være jevnlig transport av forsyninger og materiell, med topper i forbindelse 
større øvelser. Forsvaret er i gang med å beregne behovet, og data knyttet til dette vil bli 
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 b) FKN/1992-04-03/2070/92/B/FKN-ING/OW/OW/850 
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oversendt Jernbaneverket så snart de er klare. I krise- og krig vil det tilsvarende behovet være 
meget stort, og denne jernbanestrekningen vil da være svært viktig for fremføring og 
understøttelse av norske og allierte styrker i Nord-Norge. 

FOH vil på initiativ fra Jernbanedirektoratet bidra til en fornyet vurdering av trasévalg. 
Hovedkvarteret kan ta utgangspunkt i vurderingene fra FKN i 1992, men en rekke faktorer er 
endret siden den gang. Blant annet er Forsvarets struktur vesentlig endret, og det har vært 
foretatt store investeringer i samferdselsinfrastrukturen. Generelt vil Forsvaret likevel anbefale at 
traséen legges lengst mulig inn i landet med sidearmer til Harstad og Sørreisa. Langs traséen 
vurderes det å være behov for sidespor med losse- og lasteområder (Rail port of debarcation 
and dembarcation - RPOD/E)2 på følgende steder: Narvik havn, Elvegårdsmoen leir, 
Evenes/Bogen kai, Harstad havn, Setermoen leir, Sørreisa kai, Bardufoss leir, Heia 
(v/sammenbindingstrasé Mauken-Blåtind skytefelt), Storsteinnes kai og Tromsø havn.  

3 Konklusjon 

Gitt de forbeholdene som er listet innledningsvis, støtter FOH utredningen av Nord-Norgebanen. 
Hovedkvarteret imøteser muligheten til å være aktive bidragsytere i det videre arbeidet. 

FOH understreker imidlertid at dette er et innledende innspill, og utelukker ikke at endringer i 
norsk og alliert planverk vil kunne føre til at behovene vurderes annerledes om få år. 
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 Kapasitet til å laste eller losse 500 kjøretøyer eller 2.500 tonn gods på paller eller i container hvert døgn. 
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