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Innspill til utredning av Nord Norge banen – innspillkonferanse i Narvik 
11.september 2018 
 
Futurum AS er et selvstendig selskap eid 100% av Narvik Kommune og er ansvarlig for 
kommunens arbeid med næringsutvikling. 
 
Med bakgrunn i en bærekraftig nasjonal samfunnsutvikling støtter Narvik Kommune og Futurum AS 
en utredning og eventuell bygging av Nord Norgebanen.  Vår vurdering bygger i hovedsak på tre 
hovedfaktorer:  
 

1. Forventet utvikling innenfor blå næringer; markedsadgang  
2. Forsyningssikkerhet.  
3. Forsyning/markedsmulighet. 

 
Forventet utvikling innenfor blå næringer; markedsadgang 
 
Fiskeri og havbruk representerer en betydelig nasjonal verdi i dag og det er forventet en betydelig 
økning i årene som kommer.  Den største aktivitet i dag- og forventet størst økning på kort og 
mellomlang sikt vil skje i Nordland og Troms.  Aktiviteten fra og med Hamarøy i sør, Lofoten i vest 
og Senja i Nord har i dag en eksisterende velfungerende bærekraftig logistikk-kanal styrt mot Narvik 
og Ofotbanen.   
 
Områdene sør for Hamarøy og nord for Senja (nord Troms og Finnmark) har større utfordringer, hvor 
områdene sør for Hamarøy benytter bilfrakt, eller bilfrakt i kombinasjon med dieseldrevet jernbane 
(Nordlandsbanen).  Områdene nord for Senja må i stor grad basere seg på bilfrakt til Helsingfors (fly), 
bilfrakt til Kiruna for opplasting på jernbane eller bilfrakt til Alnabru/Europa. 
 
Forsyningssikkerhet   
 
Nord Norge nord for Saltfjellet forsynes i dag i hovedsak via jernbane til Narvik, og så bil ut til 
sluttdestinasjoner.  Narvik er i dag det eneste stedet i Nord Norge, hvor man innenfor 300 km. når 
300.000 mennesker, så denne «innlands-logistikken» fungerer godt.    En betydelig jernbanestrekning i 
Sverige må derimot i denne sammenheng anses å være en forsyningsrisiko og en utbygging av Nord 
Norgebanen må i så henseende bety en betydelig sikkerhetsforbedring.  Logistikken fra Narvik er i dag 
godt innarbeidet og velfungerende, så utfordringen i et sikkerhetsperspektiv er i størst grad relatert til 
strekningen Fauske – Narvik.    
 
 



Forsyning/markedsmulighet 
 
Nylig inngått intensjonsavtale mellom byene Xian (Kina) og Narvik, om utvikling av 
jernbanestrekningen Xian – Narvik.  Denne strekningen er i dag etablert med en ukentlig avgang 
mellom Xian og Kouvola i Finland planlegges videreført til Narvik.   Dette vi vi gi næringsliv i Nord 
Norge og Norge en unik logistikk-kanal til og fra Asia, hvor en gjennomgående Nord Norgebane 
utelukkende vil styrke denne muligheten.   
 
Med utgangspunkt i ovenforvente ser vi det riktig å anbefale en trinnvis utbygging:  
 

1. OFOTBANEN. Dobbeltspor, som vil sikre kapasitetsbehov for kommende utvikling innenfor 
fiskeri og havbruk i nordre Nordland og sør-midt Troms.  Videre muliggjøre trafikkøkning 
relatert til øst-vest trafikk, reiselivsutvikling og mineraltransport. 
 

2. NORDLANDSBANEN. Oppgradering, som vil etablere en bærekraftig logistikkløsning for 
fiskeri og havbruk på kort og lang sikt for midt- og søndre Nordland. 
 

3. FAUSKE – NARVIK. Utbygging som vil forbedre forsyningssikkerheten i Nord Norge og 
bidra til en bedre og bærekraftig logistikkløsning for fiskeri og havbruk. 
 

4. NARVIK – KIRKENES. Utbygging som vil gjøre landsdelens logistikk bærekraftig og 
konkurransedyktig. 

 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Terje Steinsund 
Direktør Futurum AS 
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