
From:                                 "Irene Dahl" <irenevdahl@gmail.com>
Sent:                                  Sun, 2 Oct 2022 19:45:47 +0200
To:                                      "Njål Svingheim" <njal.svingheim@jernbanedirektoratet.no>
Cc:                                      "Hanne Dybwik" <Hanne.Dybwik@jernbanedirektoratet.no>; "Tor Johan 
Nicolaisen" <tor.nicolaisen@jernbanedirektoratet.no>
Subject:                             Nord-Norgebanen innspillsmøte i Tromsø

Til Jernbanedirektoratet

 

Tromskomiteen for jernbane takker for møtet i Tromsø torsdag 22. september. Vi fant det 
nyttig og interessant. Nytt og positivt sett fra vårt synspunkt var at Jernbanedirektoratet og 
BaneNor nå bruker det moderne planleggingsverktøyet Quantm. Det synes også som om 
dialogen mellom utrederne og Forsvaret er på rett spor, noe som er viktig siden Forsvaret 
er tungt til stede langs den påtenkte Nord-Norgebane-traséen.

 

Vi vil nevne fem forhold der det er vårt inntrykk av det er mangler ved utredningsarbeidet:

 

1. Vedtak som er fattet av EU og som vil kunne innføre restriksjoner eller avgifter på norsk 
ikke-miljøvennlig transport til EU-området. Jernbane er mest miljøvennlig på mange vis, og 
Nord-Norge vil kunne komme dårlig ut hvis vi mangler jernbane.

 

2. Det sannsynlige medlemskapet i NATO for Sverige og Finland vil trolig føre til et helt 
annet behov for tungtransport på tvers av landegrensene, og her er jernbane spesielt raskt 
og effektivt.

 

3. De nordnorske kommunene langs den påtenkte Nord-Norgebane-traséen burde 
involveres i arealplanleggingen tidligere enn det nå legges opp til.

 

4. Brobane-alternativet vil kunne løse mange arealkonflikter ved bygging av Nord-
Norgebanen, så vi savner skikkelig vektlegging av dette.

 

5. Referansealternativet/0-alternativet burde vært vektlagt i større grad utredningsarbeidet, 
og vi beklager at statlige instrukser synes å stenge for det. Fordi jernbane har mer 
langsiktig virkning (50-100 år) enn mye annet som bygges i samfunnet, må vi stille det 
sentrale spørsmålet: hva må gjøres i Nord-Norge de kommende 50-100 år dersom 
Stortinget i 2025 sier nei til nye jernbaner. Da vil bredere veier som tar mer areal enn 
jernbane, som gir flere trafikkulykker, og som gir mye asfalt- og gummi-partikler ut i 
naturen, måtte bygges i langt større grad enn dersom mye av godstrafikken kan gå på en 
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stambane gjennom landsdelen. Ingen transportform har mindre utslipp enn en smal 
jernbane der stål møter stål, og dette er også svært energieffektivt og økonomisk.

 

Vennlig hilsen 

Irene Dahl 

leder Tromskomiteen for jernbane 
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