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        Tromsø 04.03.2018 
 
De første Innspill fra Tromsø kommunes jernbaneutvalg til ”Fremdriftsplan for utredning 
av jernbane Fauske-Tromsø”.  
 
Vi er meget tilfredse med Jernbanedirektoratets inkludering av en solid og troverdig 
medvirkningsstrategi i KVU-metodikken.  Nedenstående er vårt første bidrag til denne prosessen, 
og vi anmoder om at Jernbanedirektoratets utredningsgruppe vektlegger nedenstående innspill i 
sine analyser.   
  

1.  I avsnittet «Medvirkning i utredningsarbeidet» angis det spesifikt at utredningen skal 
vektlegge sjømattransport.  Vi mener det bør understrekes  sterkere at det skal inngå 
grundige analyser av de totale transportstrømmene til og fra landsdelen pr. i dag, 
sammenholdt med  komparative prognoser for fremtiden.  Analysene må gjelde all 
godstransport for å få frem at en framtidig bane vil ha to-veis trafikk, gods inn til regionen 
og gods ut. Det må gå klart frem av utredningen at den også omfatter løsninger av stor 
betydning for transport til og fra Sør-Troms (Harstad-regionen) , Vesterålen og Lofoten, 
bl.a. ved at tog inngår som tilbringertjeneste til Harstad/Narvik Lufthavn Evenes (se også 
pkt. 3). 

2. I NTP 2018-2029 og i SDs oppdragsbrev av 24.11.2017 beordres det at ”det vurderes en 
mulig trinnvis utbygging.”  I Fremdriftsplanen er dette blitt til ”vurdering av trinnvis 
utvikling”. Vi går ut fra at dette dreier seg om en inkurie.  

3. Trinnvis utbygging: Vi anbefaler at man ved utredning av Narvik-Tromsø inkluderer 
sidearm til Harstad, utført på grunnlag av Konsept 3 (K3) i NSBs Nord-Norgebanen 
hovedrapport fra november 1992 (”Med toget til 69° 42”). En jernbane-strekning Bjerkvik-
Evenes-Harstad, med godsterminal i Harstad, vil ha store positive konsekvenser for 
Tromsbanens influensområde, for gods- så vel som for passasjer-transport.   

4. Det må legges stor vekt på eksportverdiene av nord-norske produkter. For produkter av 
fornybare marine ressurser forventes en 5 ganger økning fram mot midten av dette 
århundret. Hurtigere transport til europeiske markeder kan gi store økonomiske ekstra-
påslag.  
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5. Det må legges stor vekt på miljø-, klima- og ikke-prissatte konsekvenser av 
jernbanebygging. Kan man f. eks.  i forhold til 0-konseptet spare mer enn 100 000 CO2-
ekvivalenter pr år?  

6. Utredningen vil være svært mangelfull dersom ikke en jernbanes ringvirkninger i form av 
regional utvikling, regionforstørring, nye bysentra og arbeids-markedsregioner vektlegges, 
særlig i det mest folkerike og økonomisk sterkeste området av landsdelen (Nordre 
Nordland, Troms) 

7. Utredningen bør også gjenspeile den nye regionale utviklingen i landsdelen, spesielt 
forslaget om å slå sammen Troms og Finnmark fylke med særlig behov for nye 
transportkanaler som kan binde det nye fylket sammen. Her må det vektlegges strategisk 
viktige knutepunkter, som Nordkjosbotn. 

8. Jernbane Narvik-Tromsø – som del av Langtidsplan for Forsvaret og den utbygging som 
skal finne sted i Sør-Troms og Ofoten – samt behovet for moderne transport av tungt 
materiell i regionen. Samvirke med sivilt næringsliv i oppbygging av vedlikeholds-
kapasiteter bl.a. i Narvik, Bjerkvik og Harstad. 

9. Tromsbanen som del av fremtidige fennoskandiske og internasjonale  transportkorridorer – 
nordområde-dimensjonene, og jernbanens overlegenhet mht. EUs krav om ”ethical and 
sustainable transport” må klargjøres og inngå i analysene. 

10. Kobling mellom i). Tromsbanen og ii). Ishavsbanen Vest (Kolari-Storfjord-Tromsø) ved 
Nordkjosbotn gir to nye internasjonale jernbanekorridorer: i). Via Ofotbanen-Malmbanan-
Norrbotniabanan og Femernbelt-forbindelsen til Vest-Europa og ii). Via ny tunell Helsinki-
Tallin under Finskebukta til Øst-Europa. Fra Helsinki-Kouvala går det allerede passasjer- og 
godstog til Moskva og videre til Kina. 

11. Det ville være en fordel for alle parter om Tromsø kommunes politiske og administrative 
ledelse ble gjort oppmerksom på at jernbane-relaterte tiltak kan inkluderes i Bymiljø-
/Byvekst-avtaler og at Jernbanedirektoratet gjerne deltar i planarbeidet for slike tiltak. 

 
  
Vi ser fram til et tillitsfullt og givende samarbeid om dette store prosjektet, som vil ha 
langtrekkende konsekvenser for fremtiden til vår landsdel og hele nasjonen Norge. Vi må ikke 
glemme at landets to siste statsministre ved flere anledninger har utnevnt Nord-Norge til 
dynamoen i Norges framtidige økonomi! 
 
 
Beste hilsen 
  
 
 
Terje Ingemar Traavik 
Leder, Tromsø kommunes jernbaneutvalg 
http://www.tromso.kommune.no/jernbaneutvalget.430619.no.html   
E-post: Terje.Ingemar.Traavik@tromso.kommune.no  
Telefon: +47 45507471 
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