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Bakgrunn for KVUen

• 2020: SVV får i oppdrag å gjennomføre KVU for transportløsninger i Nord-Norge

• 2021:  Egen punkt i Hurdalsplattformen om at det skal gjennomføres en KVU med 
mål om å realisere Nord-Norgebanen

• 2022: Jernbanedirektoratet får i oppdrag å gjennomføre en egen KVU for Nord-
Norgebanen

Forholdet mellom de to KVUene:

• KVU for transportløsninger i Nord-Norge vil være grunnlag for konseptvalg for 
overordnede transportløsninger i regionen. Gjennom KVU Nord-Norgebanen skal det 
utarbeides en grundigere analyse av hvilke jernbanekonsept mellom Fauske og 
Tromsø som er mest aktuelt å gjennomføre. 
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Mange tidligere utredninger 
har sett på Nord-Norgebanen

• 1992: «Med toget til 69, 42» NSB

• 2011: Jernbanens rolle i Nord, JBV

• 2019: Ny jernbane Fauske-Tromsø 
(Nord-Norgebanen) – oppdatert 
kunnskapsgrunnlag

- Med utgangspunkt i traseen fra 2011

KVU-arbeidet avgrenses geografisk til 
Fauske-Narvik-Tromsø med mulig arm til 
Harstad, men vi er ikke låst til tidligere 
traseer og løsninger
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KVUen følger en fastsatt metodikk
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Problembeskrivelse

Behovsanalyse

Føringer for forprosjektfasen

Alternativanalyse

Strategiske mål

Rammebetingelser

Mulighetsstudie

Hvilke problemer og behov er det en eventuell Nord-Norgebane kan løse?

Hvilke virkninger for samfunnet og brukerne skal bør en NNB bygge opp under, og 

hvilke rammebetingelser skal oppfylles?
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Mulighetsstudien – hvilke konsepter finnes, 
og hvilke bør vi ta med oss videre?

• Gjennom mulighetsstudien definerer vi mulige togtilbud innenfor de 

ulike konseptene og gjør trasesøk

Kreativ prosess

• Identifisere mulige løsninger

• Sette dem sammen til konsepter

Silingsprosess

• Forkaste dårlige konsepter ut fra blant 

annet måloppnåelse og 

samfunnsøkonomi
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Bruker digitalt verktøy (Quantm) for å finne 
mulige traseer og korridorer

Input (eksempel)

• Tilbudskonsept jernbane: 

enkeltspor/dobbeltspor, hastighet, stigning, 

stoppmønster etc.

• Hvilken type arealer programmet skal unngå: 

utvalgte naturtyper, skredfareområder etc. 

• Arealkostnader: f.eks. bebyggelse,  jordbruk, 

myr. Kvikkleire

• Antall linsjeforslag pr søk

Output

• Linjer på kart: illustrerer en mulige traséer, 

gir grunnlag for å definere korridorer

• Tabell: viser bru, tunnel og fri linje (og 

kostnader)

• Lengdeprofil; viser bru, tunnel og fri linje

Illustrasjonsbilde: Kilde Novapoint.com
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Alternativanalysen 

• Konseptoptimalisering

• Vurdering av konseptene opp mot hverandre og et definert 
nullalternativ

- Prissatte virkninger

- Ikke prissatte virkninger

- Måloppnåelse

• Anbefaling

- Rangering av alternativene

- Mulighetene for trinnvis gjennomføring

ev alternativanalysen skal gi en rangering av man bør gå 
videreflerernativer, om det er ag for trinnvis gjennomføring

Nullalternativet:

• En forsvarlig videreføring av 

dagens situasjon

• Inkluderer kun tiltak som har 

fått bevilgning gjennom 

statsbudsjett og nødvendig 

vedlikehold

• Viktig å beskrive 

konsekvensene av å ikke gjøre 

ytterligere tiltak


