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Møtereferat 

 

Møte KVU Nord-Norgebanen – møte med interessegrupper  Status   

Møteleder  Njål Svingheim  Møte nr.   

Referent Hanne Dybwik  Møtedato   

22.  sept. 2022 

 

Deltakere  Vidar Eng (Tromskomiteen for jernbane), Irene Dahl 

(Tromskomiteen for jernbane), Gerd Karin Bjørhovde, 

(Jernbane Nord AS), Frits Jensen (Jernbane Nord AS), 

Gunnar Kajander (For Jernbane), Svein Arnt Uhre 

(Aksjonsgruppa for Nord-Norgebanen), Synnøve des 

Bouvrie (Besteforeldrenes klimaaksjon i Troms), Tor 

Nicolaisen (JDIR), Njål Svingheim (JDIR), Hanne Dybwik 

(JDIR) 

 Sted  

Tromsø 

 

Fravær   Saksref.   

Kopi til   Sider 3 

 

 

Sak nr. Tema Ansvar Frist 

1. Velkommen og presentasjonsrunde   

2. Informasjon om arbeidet v/JDIR (se vedlagte presentasjon) 

 

Bakgrunn for KVUen. En Nord-Norgebane har vært utredet 

mange ganger før.  KVU-arbeidet er avgrenset geografisk til 

Fauske-Narvik-Tromsø, med mulig arm til Harstad. KVUen 

er ikke låst til tidligere utredete traseer. 

 

 

KVUen følger en fastsatt metodikk KVUer gjennomføres i 

henhold til statens prosjektmodell, etter en fastsatt 

metodikk. 

 

Fremdrift Høsten 2022 jobbes det med 

problembeskrivelse, behovsanalyse, mål og 

rammebetingelser i KVUen. Våren 2023 vil det jobbes med 

alternativanalyse og føringer for forprosjektfasen. KVUen 

skal oversendes til Samferdselsdepartementet innen 15. 

august 2023. Etter dette skal KVUen sendes ut på høring, 

og da vil alle kunne komme med høringsinnspill. Parallelt 

med eller etter høringen vil det gjennomføres ekstern 

kvalitetssikring av KVUen. 

 

Digitalt trasesøk I KVUen benyttes det digitale verktøyet 

Quantm for å finne mulige traseer og korridorer. 

Programmet er avhengig av input som blant annet 

hastighet, stigning, stoppmønster og arealkostnader. 

Gjennom Quantm-søk kan man få ut linjer som illustrerer 

mulige korridorer, samt tabeller og lengdeprofiler som viser 

bru, tunnel og fri linje. 
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Alternativanalysen Gjennom alternativanalysen vil 

konseptene vurderes opp mot hverandre og mot et definert 

nullalternativ. Det er klare føringer for hvordan 

nullalternativet skal defineres.  Det vil gjøres vurderinger av 

prissatte og ikke prissatte virkninger, samt måloppnåelse. 

Dette vil gi grunnlag for å kunne komme med en anbefaling 

av konsept. 

 

 

3. Kommentarer, innspill og spørsmål fra interessegruppene 

 

Kommentarer og innspill 

 

• Brukonsept/bane på viadukt er et alternativ som 

bør vurderes i KVUen. Vil være mer skånsom for 

omgivelsene, bl.a. ift. samiske interesser. 

• Det er viktig å se på en eventuell Nord-Norgebane i 

et helhetssystem, inkludert Ofotbanen og 

Nordlandsbanen, og resten av Norge/Norden. 

• Det bør ses på fellesløsninger vei/bane over 

Tysfjorden 

• Trase mellom Skibotn og Kolari burde også vært 

inkludert i arbeidet 

• Det er viktig å gjøre en god vurdering av Forsvarets 

interesser i og nytte av en Nord-Norgebane, 

spesielt med tanke på utvidelsen av NATO. Må 

prøve å få tall på potensiell materielltransport. 

• Det bør ses nærmere på hvilken kalkulasjonsrente 

som legges til grunn i arbeidet. 

• Det bør også ses på en løsning der en mulig ny 

bane gjennom Troms sammenkobles på 

Ofotbanen uten å gå via Narvik. 

• Det må tas høyde for høy vekst i 

oppdrettsnæringen i KVU-arbeidet. Her vil ny 

teknologi gi et enormt potensial. 

• Det er viktig å se på synergier utenfor planområdet 

både på kort og lang sikt. Finnmark vil også ha 

nytteeffekter av en Nord-Norgebane. 

• Gullesfjord bør vurderes som endepunkt/stopp på 

en arm til Harstad. Vil fange opp fisketransport fra 

Lofoten/Vesterålen. 

• Referansealternativet vil ikke være realistisk. Det 

er viktig å beskrive konsekvensene for landsdelen 

av å bare gjennomføre tiltakene som ligger i 

referansen. 

• Skinnefaktoren bør også vurderes under de ikke-

prissatte virkningene 

 

 

Spørsmål 

• Hva betyr den geografiske begrensningen som er 

angitt i mandatet? Må man for eksempel gå helt 

inn til Tromsø/Harstad sentrum, eller vil man også 

vurdere andre endepunkter 
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Det vil også være aktuelt å se på endepunkter 

utenfor sentrumskljernene for å optimalisere nytte 

og/eller kostnader. 

 

 

4 Oppfølging 

 

Det er mulig å sende skriftlige innspill i etterkant av møtet. 

Disse legges ved oppsummeringen. 

  

 

Vedlegg: 4 

• Jernbanedirektoratets presentasjon 

• Innspill fra Besteforeldrenes Klimaaksjon 

• Innspill fra Aksjonsgruppa for Nord-Norgebanen 

• Innspill fra Tromskomiteen for jernbane 

 

 


