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Besteforeldrenes klimaaksjon (BKA) har som sentral strategi å være en pådriver for natur-, 
miljø- og klimavennlig samferdselspolitikk. (Mandat til Jernbanegruppa). 
 
BKA i Troms minner om at klimatruslene er de største farene menneskeheten, og særlig de 
neste generasjoner, står overfor. Vi setter derfor klimavern øverst i prioriteringen: 
Internasjonalt appellerer FN, IEA og EU sterkt for økt satsing på tog som klimatiltak. 
Utbygging av jernbanen og sporbundet trafikk er viktig for at samferdselssektoren skal klare 
sin andel av EUs utslippsmål med 55 % reduksjon fram til 2030. Det vil dessuten utgjøre et 
rasjonelt utgangspunkt for miljø- og klimautviklingen i årene etter 2030, og i tiårene fram til 
sluttmålet i 2050. 
Videre følger BKA opp EUs mobilitetsstrategi som har som mål å doble trafikken med 
høyhastighetstog innen 2030 og tredoble trafikken innen 2050. 

 

BKA satser videre på at  
Nord-Norgebanen må prioriteres for realisering av en moderne gjennomgående 
jernbanekorridor nord-sør, som i hvert fall rekker til Tromsø (“Norgebanen”). Det omfatter 
også modernisering av Nordlandsbanen.  
Målsettingen er et stambanenett av internordiske høyfartsbaner i et sammenlenket system med 
kontinentet. 
Begrunnelsen er at de store klimaeffektene fås ved overføring av trafikk fra fly, trailer- og 
langdistanse biltrafikk til tog. Løsningen er derfor høyhastighetsbaner i et flerbrukskonsept 
for langdistanse-, regional- og gods-trafikk. Det vil også styrke regionaltrafikken både i 
distriktene og rundt de større byene. For å klare en effektiv utbygging og overgang til 
høyhastighetsbaner rundt 2030 og framover, må det umiddelbart startes utredninger av et 
nasjonalt og internordisk prosjekt for høyhastighetsbaner. Det omfatter tiltak både på det 
eksisterende banenettet og nye baner. 
 
Klimaeffekt 
Jernbane som sådan er klart mer klimavennlig enn veg- og flytransport. Høyhastighetsbane 
akkumulerer jernbanens fortrinn, først og fremst ved å få flere til å gå over til jernbane fra de 
klimaskadelige transportformene.  
Det er 3,1 millioner flyreisende Oslo – Trondheim/Ålesund (tall fra 2019). Når denne 
strekningen er klassifisert som moden for høyhastighetskonsept i NTP 2022-2033, impliserer 
tallet på flyreisende i nord der det er registrert 4,7 flyreisende til/fra/i Nordland og Troms og 
Finnmark, at det er ennå mer klimalønnsomt å bygge Nord-Norgebanen i 
høyhastighetskonsept.  
Vi konkluderer med at Nord-Norgebanen, forutsatt at den bygges som høyhastighetsbane i 
flerbrukskonsept, vil bidra til meget store klima-utslippsreduksjoner. 
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Lønnsomhet 
Når tid blir bestemmende, blir høyhastighetsbanen driftsøkonomisk og samfunnsøkonomisk 
betydelig mer lønnsom enn et tradisjonelt konsept.  
En stor prosentandel av dem som nå reiser med fly vil ønske å ta toget, spesielt når toget kan 
by på flere stopp enn langdistansefly kan det.  
Det samme gjelder for godstransporten. Den er omfattende til og i Nord-Norge. 
Det er registrert at det gjennom Narvik sentrum passerer 442 vogntog, større enn 12,5 m, i 
døgnet (det blir 161 330 årlig).  
https://www.nrk.no/nordland/tror-pa-en-dobling-i-vogntogtrafikken-pa-ti-ar_-_-politikerne-
risikerer-a-_drite_-seg-ut-1.14283811 
Hele 30 prosent av alt gods fra Oslo/Alnabru med Nordlandsbanen skal fra Fauske nordover 
til Tromsø og 17 prosent til Harstad/Narvik, til sammen 47 %, altså nærmere halvparten. 15 
% prosent skal til Bodø. Nærmere 2/3 skal altså til Nord-Norge.   
https://www.nordlys.no/en-plan-som-kun-forsterker-transportkaos-i-nord/o/5-124-112616 
Dette tilsier at Nordlandsbanen må oppgraderes til dobbeltspor høyhastighetsbane. 
I stedet for å måtte subsidieres slik jernbanenettet i det søndre østlandsområdet må det, vil 
(Nordlands-og) Nord-Norgebanen bygget som høyhastighetsbane i et flerbrukskonsept for 
langdistanse-, regional- og gods-trafikk gå med betydelig overskudd.  
 
I 2018 utgjorde det totale volumet fra fiskeri og oppdrett i Nord-Norge 1.546.000 tonn. Dette 
var tilnærmet likt som i 2017. Nesten en million av disse tonn var villfisk. Troms og 
Finnmark fylke leverte 73 %, Nordland resten, mest pelagisk fisk, sild & lodde). 
Som følge av at eksportvolumet er stort og behovet for å få tilført varer fra andre land er 
lavere, kommer vogntogene i all hovedsak tomme til landsdelen: altså forårsaker vogntog-
transporten doble klimautslipp per tonn fisk. 
https://www.kbnn.no/artikkel/sjomatens-veier-fra-nord-norge 
 
EUs klimamål 
Skal varetransporten utenlands med vogntog, vil den, fra 2030, bli belastet med EUs harde 
avgiftssystem for karbonutslipp forårsaket av veitransport inn i EU:  
Carbon Border Adjustment Mechanism 
https://www.vbb.com/media/Insights_News/VBB_Client_Alert_-
_EU_Carbon_Border_Adjustment_Mechanism_(CBAM).pdf 
 
Konklusjon: 
Når klimaet teller mest, byr høyhastighetskonseptet på de største klimagevinstene. 
  
Når lønnsomhet teller mye, må utgifter til utbyggingen av Nord-Norgebanen veies mot 
fremtidige inntekter, særlig dem som forventes fra villfisk- og sjømatnæringene, “det 
nasjonen skal leve av etter oljen”. 
 
Klimalønnsomhet og økonomisk lønnsomhet konvergerer til konklusjonen: at høyhastighet 
må bli den mest ansvarlige løsningen på bygging av Nord-Norgebanen.  
“En fullverdig KVU for Nord-Norgebanen” slik Stortinget har vedtatt skal foretas, må 
inkludere en utredning av høyhastighetskonseptet. Det er innlysende at Nord-Norgebanen er 
av nasjonal betydning. Besteforeldrenes klimaaksjon forventer at dette konseptet inkluderes. 
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