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Til NNB-prosjektgruppen v/Lundli: 
 
 
 
 
NNB innspillmøte i Tromsø 8. juni 2018. 
 
 
1. Dagsorden og gjennomføring. 
 
Dagsorden var satt opp med innlegg/kommentarer fra deltakerne som siste post. Slik møtet ble ledet 
og gjennomført, så ble de som fulgte dagsorden og ventet til kl 1400, faktisk de som ble strøket fra 
talerlisten. Jeg antar at dette ikke var tilsiktet, men dette ble det paradoksale resultatet av 
gjennomføringen. Det betyr at mulige forberedte kommentarer og de som oppstod i løpet av dagen, 
var de som ikke ble hørt. 
 
Man bør ikke sette strek kl 1500 hvis man leder/gjennomfører på en slik måte at tiden underveis ikke 
brukes og relevante synspunkter blir kuttet bort. 
 
 
2. Utredningsperiode 4-8 år?  
 
NTP ble vedtatt i 2017 for et år siden, neste NTP-beslutning kommer i 2021 og neste deretter i 2025. 
Dette utredningsresultatet forutsettes behandlet i NTP-21. 
 
Siden vedtaket i 2017 har man tatt seg god tid, og man har bare et foreløpig utredningsmandat, ved at 
detaljer i mandatet antas tilføyd etterhvert. I forhold til et vedtak om utbygging er utredningsmandatet 
blitt så innskrenket at man nå bare skal utrede hvorvidt man skal utrede videre i neste NTP-periode. 
Den planlagte utredningsrapporten kan ikke gi grunnlag for et byggevedtak i Stortinget for NNB eller 
deler av NNB. Istedenfor en forespeilet venting på ca 4 år, så står man nå overfor en 
utrednings/beslutningsperiode på ca 8 år før en positiv beslutning kan komme. (Ca 10 år siden siste 
utrednings-initiativ, ca 30 år siden forrige utrednings-forslag og 95 år siden byggevedtaket i Stortinget i 
1923). 
 
For et stort og viktig samfunnsprosjekt med mulig høy lønnsomhet er denne ventetiden uforsvarlig, når 
man vet at saken kan gjennomføres på omtrent halve tiden. Mulig høy lønnsomhet tilsier at dette blir 
en uforsvarlig sløsing med samfunnets midler, når man tar hensyn til tapet ved forsinket 
gjennomføring av et lønnsomt prosjekt. 
 
NSBs prosjekt 1990-92 viser hvordan prosjekttiden kan halveres, og vel så det, fram til et 
utbyggingsvedtak. Kravene i pbl (plan- og bygningsloven) og til KVU er blitt mer omfattende, men man 



trenger ikke 8 år, heller ikke 4 år, men nå har man skuslet bort 1 år uten å komme i gang, så man kan 
ikke nå rekke utbyggings-utredning/forslag til 2021. 
 
Det blir likevel for drøyt å tøye dette til 2025 for et lønnsomt prosjekt og landsdelens viktigste 
infrastruktur. Man bør se på muligheter for å forsere utredningsarbeidet med sikte på tidligere 
utbyggingsvedtak. Hvis utredningene fullføres i rimelig tid, så er det mulig å fremme egen proposisjon 
om utbygging uten å vente på NTP-proposisjonen. 
 
Ved behandlingen i 1992 var regelen at det skulle foreligge en fullstendig KU (konsekvensutredning) 
ifølge pbl som grunnlag for stortingsbehandling. Hvis det fremdeles kreves fullstendig KU i dag, så er 
det KU som er målet for aktuelle utredninger.  
 
 
3. Prognoseperiode til 2070-2080? 
 
Så vidt vites krever pbl og KU-reglene en beregnet prognoseperiode på 40 år fra antatt driftsstart for 
det ferdige anlegget.  
 
Etter et mulig byggevedtak i 2022-25 går det med 2-4 år til fylkesdelplaner og kommuneplaner før 
regplaner og detaljplaner blir aktuelle, som krever 2-3 år. Deretter kommer anbud og oppstart for 
entreprenører. Byggetid for Tromsbanen kan bli 4-6 år, for hele NNB noe lengre. Så driftsstart kan 
komme ca 2032-2036 hvis alt går ”på skinner” og man opplever bare positive vedtak og fremdrift 
underveis. 
 
Prognoseperioden blir i så fall å gå til ca 2072-2080?   
 
 
4. Sjømat-utviklingen. 
 
SINTEF Trondheim og sjømatnæringen har i flere år offentliggjort prognoser for utviklingen. Den mest 
sannsynlige prognosen synes å ligge på 6-dobling av kvantum i perioden 2010-2050.  
 
Sjømat har en betydelig tog-andel idag både via ARE og på Nordlandsbanen. Andelen begrenses nå 
av jernbanens kapasitetsgrenser både ved manglende dobbeltspor på Ofotbanen og andre 
kapasitetsforhold ved Nordlandsbanen. Hele tog-andelen vil selvsagt øke ved bygging av Tromsbanen 
og hele NNB. 
 
Ved omtrentlig 6-dobling til 2050 kan man for 2070-80 muligens anta en 10-12-dobling. Usikkerheten 
blir større lengre inn i fremtiden. 
 
Sjømat har allerede i dag en dominerende gods-andel hos jernbanen. De nevnte kvanta vil bedre 
lønnsomheten radikalt, såfremt jernbanen kan stille med kapasitet som tar unna godset raskt nok. 
 
Når man kan forutsi en klar lønnsomhetsforbedring, så plikter man å foreslå til departementet at 
prosjektet justeres til å iverksette en fullstendig KU uten opphold. 
 
Man vil trenge kriteria for hva som er tilfredsstillende lønnsomhet eller godskvanta for å foreslå en 
fullstendig KU. Dette kan passe å diskutere mellom prosjektledelsen og de nordnorske 
jernbanekomiteene. 
 
På møtet i Tromsø hørte vi at man skal finne ”en nøytral” hovedleverandør for hele 
markedsvurderingen. Slike kan bli vanskelig å finne i Norge, spesielt for kombinasjonen av gods- og 
persontrafikk. Flere uavhengige leverandører kan gi bedre samlet objektivitet. F eks 1 for 
persontrafikk, 1 for sjømat og 1 for alt øvrig gods. Hvis man foretar en ukritisk nedvurdering av 
SINTEFs prognoser, så vil hele denne utredningen bli miskjent i Nord-Norge. 
 
 
5. Trasevalg. 
 



Noen hevder at valgte traseer i 1992 var basert på nytte/kost-beregninger. For Bardufoss-Tromsø er 
dette ikke tilfelle. Tvert imot, både den gang og i dag er det klart at trase via Nordkjosbotn gir klart 
bedre tilgang til markedet for både gods og passasjerer. Vestre trase til Tromsø ble valgt fordi det ble 
noen meter kortere og kunne gi enklere tilgang til flyplassen. 
 
Tromsbanen er som kjent bare et enkelt ledd i jernbanens utbygging videre til Finnmark og sørover til 
Fauske, dvs jernbane gjennom hele Norge. I nordlig ende blir det da en selvfølge å ta traseen videre til 
Nordkjosbotn og kanskje Skibotn, og bruke østsida av Balsfjord og Ramfjord henimot Tromsø. 
 
Tromsø har ikke behov for terminal ved flyplassen på vestsida av Tromsøya. Det blir dyrest av alle 
alternativ. Godsterminal passer etter mitt syn best på østsida av Tromsøya på Ramfjordmoen, 
Tromsdalen eller Tønsvik. Passasjerterminal passer nærmest bysentrum i Tromsdalen, men kan bli 
like bra på Ramfjordmoen. Her kommer uansett et fremtidig trafikknutepunkt som ligger an til å få 
størst trafikk i Nord-Norge utenom bysentra. 
 
Prosjektledelsen bør antakelig foreslå for Tromsø kommune at de starter et eget prosjekt vedr 
utredning av terminalsteder i Tromsø. De blir ventelig landsdelens største terminaler både for gods og 
personer, med unntak for ARE i Narvik. 
 
I Tromsbanens sørlige ende er det like selvsagt at traseen må gå til Narvik og ikke til Tornetræsk, selv 
om det siste kan bli rimeligere på kort sikt. I 1992 valgte man trase til Harstad istedenfor til Sortland. 
Sjømat-utviklingen gjør nå Sortland til en mulig viktigere terminal. Linjen Bjerkvik – Evenes – 
Tjeldsund – Sortland/Harstad er viktig også for Forsvaret, ettersom de ønsker forbindelse til Bogen 
havn, Evenes og Harstad(?).  
 
I nordlig ende er sjømatkvanta størst fra Skjervøy-området og Finnmark, dvs at fremføring fra 
Nordkjosbotn til Skibotn og henimot Nordreisa og Finnmark vil bringe banen betydelig nærmere det 
største godsmarkedet. 
 
Skibotn er knutepunkt mot Finland og et eventuelt baneprosjekt fra Kolari mot Skibotn og andre isfrie 
havner i Norge. Dersom finske myndigheter ser på hvor mye som gjøres på norsk side, så kan man nå 
etter hvert hevde at Norge bidrar vesentlig ved å bygge linjen Skibotn – Nordkjosbotn – Tromsø. 
 
Forsvaret ønsker en tilgang til Sørreisa havn fra Bardufoss. I så fall kommer man også nærmere til 
sjømat fra hele Senja-området, som har det største eller neststørste sjømatkvantumet i Troms. 
 
 
6. Trinnvis utbygging. 
 
Markedsnærhet tilsier at Tromsbanen prioriteres. I hovedvurderingen bør man etter mitt syn ha med 
minst 4 banestrekninger: 
 

Dobbeltspor på Ofotbanen. 
Bedre kapasitet på Nordlandsbanen. 
Tromsbanen 
Fauske- Narvik 

 
Det tar lang tid å bygge jernbane i Norge, særlig med en langdryg utredningsfase. I mellomtiden 
risikerer man å tape markedsposisjon i godsmarkedet fordi man mangler kapasitet og hastighet mot 
sjømat-konsumentene. Derfor bør man forsere Ofotbanens dobbeltspor og Nordlandsbanens 
kapasitet, uavhengig av utbygging av NNB. Disse prosjektene bør unngå å konkurrere om 
bevilgninger innenfor jernbanesektoren, dvs at man bør tenke litt på annen finansiering enn 
statsbudsjettet, pluss utvide jernbanens andel av budsjettet. 
 
Kommunene i Troms og Troms fylke bør fremstå som varme støttespillere til Ofotbanens dobbeltspor 
og Nordlandsbanens forbedring. I dag kan man oppleve at f eks Narvik-interesser går imot NNB fordi 
man tror at NNB skal ta midler fra Ofotbanen, dvs en helt fjern tankegang, hvis man tenker etter. 
 
Innenfor Tromsbanens trinnvise vurdering er det mulig å prioritere hovedlinjen Narvik – Bjerkvik – 
Setermoen – Bardufoss – Nordkjosbotn – Tromsø foran tillegg og sidespor som Bjerkvik – Evenes – 



Tjeldsund – Harstad/Sortland, Bardufoss – Sørreisa – Finnsnes og Nordkjosbotn – Skibotn – 
Finnmarksgrensen. Men det er ikke sikkert at en oppdeling er lønnsom, fordi nærhet til godsmarkedet 
får betydning. 
 
 
7. KVU i forhold til KU og andre forhold. 
 
Det er formelle forhold som muligens krever at en KVU kommer inn i bildet på et stadium i prosessen. 
 
Det er gode argumenter for å hevde at KVU egentlig ble utført i 1992, fordi alle aktuelle ”konsepter” ble 
vurdert. KVU som formelt begrep eksisterte ikke i 1992. Man bør eventuelt sortere ut hva som egentlig 
kan kreves av en KVU i dag, når man ser på hva som ble avklart i 1992. 
 
Nå var som kjent jernbanedirektøren ute i Tromsø-avisene ved siste besøk her og konkluderte vedr 
utredningens resultat, dvs at det blir samme resultat som i 2011, ved at man konkluderer med å 
prioritere utvikling av eksisterende banenett. Prosjektgruppen har en jobb med å bevise at de er 
uavhengige av direktørens klart uheldige ytringer. 
 
Da bør man ikke bidra til å videreføre ytringer fra forrige behandling om at ”NNB bare gir tilbake 10 % 
av samfunnets kostnader ved etablering av prosjektet.” Slike påstander er aldri blitt underbygd. Som 
kjent var NSBs KU-rapport i 1992 meget positiv mht samfunnsøkonomisk resultat for banen. Man 
bestilte da 3 ekstra ”kvalitets-sikringsrapporter” for å undertrykke NSBs positive resultat, før 
stortingsmeldingen ble skrevet. De 3 rapportene ble aldri kvalitetssikret. 
 
Tromskomiteen for jernbane leverte i november 1993 en 25-siders trykksak om de 3 rapportene og 
NSB-92, hvor resultatet for NNB ble ganske positivt. De 3 ekstra-rapportene ble gjenstand for ”ren 
slakt”. Kunnskapsmangelen om utredningsobjektet NNB var helt påfallende. 
 
Som kjent var rapporten fra 2011 fra Jbd ikke en rapport om NNB, men en samlerapport om alle 
strekninger nord for Trondheim, påtenkte og nåværende. Rapporten sier selv at benyttet metode ikke 
gir grunnlag for å vurdere konkrete godskvanta ved de enkelte baner og strekninger. Metoden er 
derved uten utsagnskraft vedr NNBs markedsposisjon. Man bør da slutte å bruke 2011-rapporten til å 
hevde noe særlig om NNBs relevans. Når Jbds direktør hevder at det nåværende utredningsarbeidet 
vil få samme resultat som i 2011, så er man virkelig ute på viddene. (Men i byråkratiets behandling 
kan hun jo dessverre få rett!!) 
 
 
8. Alnabru og godsmarkedet. 
 
Nordland fylke nevnte behovet for oppdatering av Alnabru-terminalen. Den brukes for både 
Nordlandsbanen og ARE-godset. Sjømaten blir stort sett omlastet her for videre lastebiltransport til 
markedet. Dette har minst 2 svakheter: 
 

- Alnabru er for dårlig, umoderne og mangler kapasitet 
- Sjømat bør ha en hovedterminal for omlasting i Sør-Sverige eller Danmark/Tyskland 

 
ARE-godset fraktes unødvendig en lengre strekning ved å sendes gjennom Sverige til Oslo, omlastes 
og returneres henimot et europeisk marked sør for Storebelt. Ettersom hovedmarkedet for norsk 
sjømat er sør for Storebelt, så er det uforståelig at alt fra hele landet fraktes til Alnabru for omlasting til 
stort sett lastebil. En terminal i Sverige/Danmark/Tyskland blir mer rasjonell for sjømattransportene. 
De kan dessuten omlaste til både tog og  bil. 
 
Dette er neppe en oppgave for denne prosjektgruppen. Men hvis noen i Jbd eller Bane Nor har ansvar 
for å utvikle posisjonen innenfor sjømatgods, så bør man ta tak i problemstillingen. Sjømatnæringen 
kan ikke fortsette som en stor jernbanekunde i Norge hvis man ikke får en terminal i utlandet som 
plasseres riktig. 
 
 
9. KU som neste, snarlige arbeidstrinn. 
 



Ved en tidlig konstatering av at det er grunnlag for en fullstendig KU, så kan man vinne inn mye tid i 
utredningsprosessen. KU starter med et planprogram som skal ut på 6-8 ukers høringsrunde til 
berørte fylker og kommuner, næringslivet og andre, med påfølgende saksbehandling. Det er 
overflødig å vente til NTP-21 for å iverksette KU-prosessen. Oppskriften fra NSB-90 ligger der, det er 
bare å oppdatere den. I denne prosessen kan man ta inn flere år istedenfor å vente på NTP-21 før 
man begynner på KU.  
 
Markedsprognosene for gods og personer i denne utredningen bør innrettes til å kunne brukes i KU 
med fullstendige prognoseperioder. 
 
Jeg står til disposisjon for eventuelle samtaler/møter for å utdype noe av dette. Denne kommentaren 
kan gjerne settes opp på NNBs innspill-tavle. 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Terje Walnum 
   91885443 
 


