
From:                                 "Svein Uhre" <uhre.sa@gmail.com>
Sent:                                  Sat, 1 Oct 2022 15:11:55 +0200
To:                                      "Srv Post" <post@jernbanedirektoratet.no>
Cc:                                      "post@nordnorgebanen.no" <post@nordnorgebanen.no>; "Svein Arnt Uhre" 
<svein.uhre@sbnett.no>
Subject:                             KVU Nord-Norgebanen

Jernbanedirektoratet
post@jernbanedirektoratet.no
KVU Nord-Norgebanen
Saksreferanse: 2022000359
Viser til postitivt møte i Tromsø den 22.09.2022 med representanter fra prosjektgruppa for KVU 
Nord-Norgebanen der interesseorganisasjonene for Nord-Norgebanen var invitert.
Fra Aksjonsgruppa for Nord-Norgebanen ønsker vi å påpeke en del forhold som vi mener er av 
stor betydning når samfunnsnytte og kostnader skal beregnes. Vi er også opptatt av hvordan de 
ikke-prissatte virkningene vektlegges. Jfr rapport fra Jernbanedirektoratet (Dok 202100145-4).

1. Kalkulasjonsrente. Fra flere av de fremmøtte organisasjonene ble det påpekt at dagens 
kalkulasjonsrenten på 4% bør settes ned når nytte for ny jernbane skal beregnes. Ved 
utredningen i 1992 ble det beregnet kalkulasjonsrente på 7%. Vi er kjent med at dette er 
fastsatte retningslinjer, men en reduksjon til feks 3% bør kunne omtales i 
følsomhetsanalysen.

2. Analyseperioden. Tilsvarende bør det for jernbane som har meget lang «levetid» ses på 
en forlenget analyseperiode ut over dagens verdi på 40 år. Ved utredningen i 1992 ble det 
beregnet samfunnsnytte for 25 år. Vi er kjent med at dette er fastsatte retningslinjer, men 
en økning til feks 60 år bør kunne omtales i følsomhetsanalysen. Effekten av begge 
endringene som nevnt i punkt 1 og 2 tilsvarer at akkumulert nytte øker med 65%.

3. Quantm beregningsparametre. Å bygge jernbane i nordnorsk landskap der konflikt 
med annen infrastruktur i liten grad finnes, kan ikke baseres på enhetspriser fra utbygging 
i byområder eller tettbebyggelse. Dette er opplagt og bør tas hensyn til fra starten. Mest 
mulig riktige enhetspriser vil være avgjørende for resultatet. Kravet om utslippsfrie 
anleggsplasser bør også komme beregningen av Nord-Norgebanen til gode. Det vil 
påvirke totalregnskapet for CO2 utslipp og hvor lang tid det tar før anlegget er 
karbonnøytralt.

4. Korridorsøk/avgrensning. Det er viktig i innledende fase ved bruk av 
optimaliseringsprogrammet Quantm at avgrensningslinjen for der programmet kan søke 
etter løsninger ikke trekkes for stramt slik at løsninger utelukkes. Vi tenker spesielt på 
alternativ ved kryssing av Tysfjorden i vestre/ytre del, dvs med undersjøisk tunnel. Pris 
for dette bør legges inn i beregningsmodellen selv om det kan være tekniske utfordringer 
og kanskje en ikke ønsket løsning. Dersom arealavgrensningen legges slik at den 
utelukker løsningen vil det bli stilt spørsmål ved dette. Det medfører stort sett programtid 
for å tallfeste løsningen.

5. Traséoptimalisering. Ved gjentatte beregninger innenfor korridorer finner Quantm 
løsninger med lavere kostnader og redusert CO2 utslipp. Det er viktig at det 
gjennomføres søk etter laveste pris innenfor korridor.
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6. Synergieffekt ved samtidig utbygging. Som i andre deler av landet der jernbane og vei 
planlegges og bygges samtidig for å oppnå besparelser bør også dette gjøres for Nord-
Norgebanen. Det er flere delstrekninger av E6 og andre hovedveier som trenger utbedring 
og som med fordel kan ses i sammenheng med utbygging av jernbane.

7. Samfunnssikkerhet. Forsvaret har ved hver anledning til innspill i forbindelse med 
jernbaneutredninger signalisert stort behov for transport av materiell, forsyninger og 
personell mellom nord og sør både i forbindelse med årlige øvelser og i krisesituasjoner. 
Mengder er kvantifisert og bør kunne omsettes i kroner i tillegg til at betydningen av 
jernbane blir tydelig poengtert som supplering til vei og sjøtransport.

8. Ikke-prissatte virkninger. Det vises til Jernbanedirektoratet rapport med forslag til ny 
metode for å fastsette ikke-prissatte virkninger i jernbanesektoren. Der foreslås det i 
Delrapport 2 kapittel 4 Virkninger som er utelukket. For Nord-Norgebanen er det her en 
rekke forhold som vi mener er av stor betydning. For eksempel:

1. Skinnefaktor. At den er av betydning er Saltenpendelen et godt eksempel på. Da 
det i en periode ble satt inn buss for tog som erstatning for vogn 2 i de doble 
togsettene på morgen og ettermiddag viste det seg at reisende valgte privatbil 
istedenfor buss. Nord-Norgebanen er en lang strekning og her er tog langt å 
foretrekke framfor buss. På kortere strekninger kan den ha mindre betydning. For 
Nord-Norgebanen blir det opplagt feil å utelukke den.

2. Overføring av transport fra vei. Med den vegstandarden som er på store deler av 
dagens hovedveinett i nord (E6 og E8) vil trygghetsfølelsen ved overføring av 
gods til bane øke. Faren for møteulykker reduseres. Dette er viktig å påpeke da 
forventet økning i godstransport er stor fram mot 2050. Det blir derfor direkte feil 
å karakterisere reduksjon i utrygghetsfølelsen ved økt lastebiltetthet på veiene 
som marginal i analysen! 

3. Utslipp av mikroplast. Dette er sannsynligvis større i Nord-Norge enn 
gjennomsnitt for landet. Det er kjent at våre vinterveier er utfordrende og 
forutsetter ofte kjettinger eller piggdekk i flere måneder av året. Med sterkt 
økende tungtransport i årene som kommer er dette et forhold som ikke bør 
utelukkes. 

9. Supplerende tildelingsbrev nr 2. I dette heter det: «Stortinget ber regjeringen sikre en 
fullverdig KVU for Nord-Norgebanen som skal bli en del av grunnlaget for neste NTP». 
Det er viktig at dette oppfylles.

Med vennlig hilsen
for
styret i Aksjonsgruppa for Nord-Norgebanen
Svein Arnt Uhre
leder
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