
Innspillkonferansene

Nord-Norgebanen



Nordlandsbanen ved Polarsirkelen2



Tre innspillkonferanser ble avholdt i 2018
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• 8. juni i Tromsø

• 11. september i Narvik

• 2. oktober i Fauske



Forberedte innlegg i Tromsø
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• Troms fylkeskommune

• Nordland fylkeskommune

• Sametinget

• Forsvaret

• Naturvernforbundet

• Tromsø kommunes 

jernbaneutvalg

• Tromskomiteen for jernbane

• NITO



Forberedte innlegg i Narvik

U Utsikt fra Ofotbanen5

• Sør-Troms regionråd

• Ofoten regionråd

• Narvik havn

• Tromskomiteen for jernbane

• NITO

• Pole Position Logistics

• Aksjonsgruppa for Nord-

Norgebanen



Forberedte innlegg på Fauske

Fauske stasjon6

• Nord-Norsk reiseliv

• Statens vegvesen

• NHO Nordland

• Gruppearbeid med innspill

• Samt innspill direkte til 

prosjektgruppa utenom 

konferansene



Innspillene kan sorteres på følgende tema

7

• Trafikksikkerhet, forsynings-

sikkerhet og effektive transport-

korridorer

• Klima og miljø

• Traséer

• Sjømat og økende transportbehov

• Regionforstørring og ringvirkninger

• Sammenheng med andre baner

• Samfunnsøkonomi



Trafikksikkerhet, forsyningssikkerhet og 

effektive transportkorridorer

Innspill Opplasting i Mosjøen
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• Stadig flere vogntog på veg, følger

for trafikksikkerhet og vegslitasje

• Ventet videre økning i tungtrafikk

vil gi store utfordringer på veg

• Næringslivet i deler Nord-Norge 

avhengig av svensk bane og veg

• Nord-Norgebanen vil bedre 

forsyningssikkerheten nasjonalt

• Nord-Norgebanen bidrar til 

redusert sårbarhet



Miljø og klima

Bjørnfjell på Ofotbanen9

• Krav til etisk og bærekraftig transport av 

mat vil komme i framtida (0-utslipp)

• Lavutslippstenkning ved bygging av 

tunneler og bane

• Ny teknologi for framdrift av tog?

• Overføring av gods fra veg til bane, fra fly 

til tog, klimaregnskap

• Viadukter for å redusere miljøkonflikter

• Planlegge banen slik at det legges til rette 

for kryssing av vilt og reinsdyr



Traseer for Nord-Norgebanen

Innspill10

• Må banen gå helt fram til Tromsø by?

• Samordning med KVU for innfartsveger til 

Tromsø

• Sidelinje til Harstad/Vesterålen ønsket

• Forsvaret ønsker traseen så langt fra sjøen 

som mulig, men med sidespor og 

lasteområder flere steder og med god 

kapasitet



Traseer for Nord-Norgebanen (fortsetter)

Innspill11

• Viktig med kobling mellom sjø og bane i 

knutepunkter

• Ny havn sør for Narvik (Håkvik) kobles til 

Nord-Norgebanen

• Kan kryssing av Tysfjord skje i fellesprosjekt 

veg/bane

• Forlengelse til Skibotn? Kirkenes som endelig 

mål

• Hensyn og koblinger til eksisterende baner i 

nord (Ofotbanen og Nordlandsbanen)



Regionforstørring og ringvirkninger

Innspill Setermoen i Bardu12

• Kraftig innkorting av reisetiden i forhold til veg

• Banen vil fremme regionalt samarbeid og 

regionale arbeidsmarked med Tromsø, Narvik 

og Harstad som drivkrefter

• Redusere press på byområdene

• Influensområdet for en bane i nordre del er 

på hele 230.000 innbyggere

• Vi har bare sett starten på veksten i reiselivet 

i nord (vinterturismen)

• Banen styrker industriell utvikling



Sammenheng med andre baner

Innspill Tog fra Stockholm ankommer Narvik13

• Hvordan en Nord-Norgebanen henger 

sammen med andre internasjonalt

• Ofotbanen som en del av EUs prioriterte 

godskorridorer

• Nord-Norgebanen tilknyttet en ny «silkeveg» 

til Kina?



Sammenheng med andre baner (fortsetter)
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• Nord-Norgebanen er både et nasjonalt og et 

globalt prosjekt

• Nok kapasitet på Nordlandsbanen og 

Ofotbanen til å håndtere Nord-Norgebanen?

• Nord-Norgebanen må ikke gå på bekostning 

av utvikling og modernisering av Ofot- og 

Nordlandsbanen



Sjømat og marine produkter

Innspill                                                             Et sørgående godstog på Nordlandsbanen15

• Store eksportverdier fra Nord-Norge

• 5X eksportverdi marine produkter i 2050?

• Kunnskap om sjømatens transporter viktig for 

utredningen

• Med kortere transporttid til markedet oppnås

høyere priser samt mulighet for økt salg

• Direkte jernbanetransporter fra Narvik 

til Europa uten å gå om Alnabru (Oslo)

• Hurtiggående autonome sjøtransporter fra 

slakteri til jernbaneterminaler på Nord-Norgebanen



Samfunnsøkonomi

Innspill E6 i Lavangsdalen16

• Behov for vegbygging i nord må ikke være til 

hinder for en Nord-Norgebane

• Redusert diskonteringsrente og lengre 

analyseperiode i 1993-utredningen bør gjøre 

NNB samfunnsøkonomisk lønnsom denne 

gangen



Samfunnsøkonomi (fortsetter)
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• Sjømat/marine næringer i seg selv nok til å 

gjøre banen samfunnsøkonomisk lønnsom

• Mer enn tilstrekkelig befolkningsgrunnlag for 

å forsvare en NNB

• Forventet økt kjøpekraft med økende handel 

med varer over lange transportdistanser

• Det legges ikke nok vekt på ikke-prissatte 

konsekvenser 



Innspill via andre kanaler
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Høringsrunden til handlingsprogrammet 

for jernbanen, sommeren 2018

• Arctic Cluster – team

• Bodø kommune

• Finnmark fylkeskommune

• For jernbane

• Nordland fylkeskommune

• Salten regionråd

• Troms fylkeskommune



Gruppearbeider
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På Fauske fikk gruppene i oppgave å:

• Drøfte den foreløpige oppsummeringen av 

innspill til utredning av en Nord-Norgebanen

Spørsmål til drøfting i gruppene:

- Er det argumenter for/mot en Nord-

Norgebane som i liten grad har kommet 

frem i oppsummeringen?

- Hvilke innspill synes dere er viktigst i 

forbindelse med en utredning av en Nord-

Norgebane?



Hvordan tas innspillene med videre?



Tilgjengelige for alle:

21

• Egen delrapport som vil følge utredningen på høring

• Sammenfatningen av innspillene er også tilgjengelig på nettsidene, 

www.jernbanedirektoratet.no/nordnorgebanen

https://www.jernbanedirektoratet.no/nordnorgebanen


Innspillene blir med

Fra Nordkjosbotn22

• Selv om denne utredningen ikke er en 

fullverdig KVU, så er innspillene viktige

• Innspillene blir også tilgjengelige for evt

kommende utredningsfaser

• Vil kunne danne bakteppe i arbeidet med 

å formulere samfunnsmål og effektmål 

dersom det blir en KVU



Ikke traséutredning
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• Traseene fra 1993 ligger til grunn

• Flertall av innspill argumenterer for å ha med linje til 

Harstad

- Konklusjon: Harstadlinje inngår i utredningsarbeidet

• Linje med lavere tunnelandel og lengre dagsoner er 

med, i tillegg til trasé med høy tunnelandel  (innspillene 

ikke entydige her, innspill på fordeler ved begge)

• Mulig trinnvis utbygging, noen argumenterer for Narvik–

Tromsø, andre for Fauske–Narvik



Ikke traséutredning (fortsetter)

Tjeldsundbrua24

• Konklusjon:

- A) Fauske – Tromsø inkl

sidearm til Harstad

- B) Fauske – Tromsø

- C) Narvik – Tromsø

- D) Fauske – Narvik



• Trukket fram i mange innspill som viktig 

argument for en Nord-Norgebane

• Asplan Viak vurdererer miljøkonsekvenser for

- trasé med høy tunnelandel

- trasé med max dagsone

• Overordnet miljøvurdering som synliggjør 

konflikter på et overordnet nivå, en mer 

detaljert gjennomgang må komme i en evt

senere planleggingsfase

Miljø og klima:

Arctic Rail Express ankommer Fagernesterminalen i Narvik25



• Klimaberegninger av utslipp fra byggefasen 

beregnes sjablongmessig vha et 

tidligfaseverktøy

• Endringer i klimautslipp fra driftsfasen 

fremkommer av den samfunnsøkonomiske 

analysen (mao tallfesting av reduksjon i 

utslipp som følge av overføring av personer 

og gods fra vei til bane) 

Miljø og klima: (fortsetter)
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Reindrift

Rein på Bjørnfjell, Ofotbanen27

• Innspill: planlegg banen for kryssing av vilt 

og reinsdyr, hensynta samiske interesser

• Konsekvenser kartlegges på overordnet nivå

(Asplan Viak) - sammenholder traseene

med reindriftsforvaltningens databaser

• Kostnader for viltgjerder og andre avbøtende

tiltak legges inn i kostnadsestimatet for

bygging av banen 

• Konflikter med reindrift synliggjøres på et 

overordnet nivå. Mer detaljert gjennomgang

gjøres senere 



Trafikksikkerhet, forsyningssikkerhet, 

effektive transportkorridorer
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• Innspill: Tydelig at dette er viktige begrunnelser for en 

Nord-Norgebane

• Prognoser på endring i antall vogntog på veiene som følge 

av en NNB vil fremgå av transportanalysen

• Endringer i trafikkulykker tallfestes i den 

samfunnsøkonomiske analysen 



Godsterminaler

Mo i Rana godsterminal29

• Innspill: God plassering av disse blir 

viktig for å få til overføring av gods fra 

veg til bane

• Plassering av godsterminaler ligger inne 

i utredningen 

• En eventuell neste utredningsfase må 

også vurdere slik lokalisering



Sjømat/marine næringer
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• Innspill: Dette er viktig som 

grunnlag for en Nord-Norgebane

• Scenario med økt produksjon fra 

marine næringer (havbruk, fiskerier) 

ligger inne i utredningen



Forsvaret

Materiell Fra Brigade Nord på tog høsten 201831

• Innspill: Vil bli bruker av banen, forutsetter 

terminaler, anbefaler ‘indre’ trasé

• Må vurderes nærmere i en eventuell neste 

utredningsfase 



Persontrafikk, inkludert turisme

Katterat stasjon, Ofotbanen32

• Innspill: For lite fokus på persontrafikk 

samt betydningen en NNB kan ha for turisme

• Persontrafikk inngår i transportmodellene

og beregningene 

• Scenario med solid økning i turisme i nord 

inngår i utredningsarbeidet til Asplan Viak

• Regionforstørring: Transportmodellen gir 

prognoser på nyskapte reiser

som følge av NNB




