
Nord-Norgebanen
Markeds- og 

transportanalyse 

Referansegruppe 26. mars 2019



Markeds- og transportanalyser

Analyser for gods- og persontransport med gjeldende NTP modeller

• Personreiser - Nasjonal Transportmodell (reiser > 70km) pluss korte reiser (forenklet metodikk)

• Gods – Nasjonal Godsmodellen

Prognoser:

• 2030

• 2050

• Referansealternativ (ingen Nord-Norgebanen)

• 4 utbyggingsalternativer for Nord-Norgebanen



A. Fauske – Tromsø 
pluss arm Bjerkvik –
Harstad

B. Fauske – Tromsø, 
uten arm til Harstad

C. Narvik – Tromsø

D. Fauske - Narvik



Situasjonsbeskrivelser



Dagens befolkningsgrunnlag (SSB 2018)

Begrenset grunnlag.

Kun Tromsø og 
Harstad med over 
20.000 innen 15km 
avstand stasjonen.
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Befolkning 2018 (område 250 x 250 meter)



Godstransport

Dagens situasjon (2016) – SSB varestrømsundersøkelse

Alle godstyper – 39 varesalg aggregerte i 7 grupper

Godsmodellen fordeles godsstrømmer på transportmiddel og rute



Godsstrømmer på bane 2016 (Nasjonal Godsmodellen)

Fordeling av varegrupper på veg og bane ved E10/Ofotbanen i dagens 

situasjon uten tørrbulk
Fordeling av varegrupper på veg og bane ved Saltfjellet i dagens situasjon



Godsstrømmer på veg 2016 (Nasjonal Godsmodellen)

Tonn gods per år i ulike snitt i dagens situasjon



Godsstrømmer på veg 2016 (Nasjonal Godsmodellen)

Tonn gods på vegstrekninger i snitt fordelt på vareslag i dagens situasjon



Godsstrømmer på skip 2016 (Nasjonal Godsmodellen)

Skipstransport ved utvalgte snitt uten tørr- og våtbulk gods.  Tonn gods per år, 

dagens situasjon



Persontransport



Forutsetninger for analyse persontransport (NTM)

Hastighetsstandarden er 200 km/t

Kjøretider som utredning i 1992:

• Tromsø – Bødo cirka 3t 25 minutter 

• Bodø – Narvik cirka 2 timer

• Narvik – Tromsø cirka 1t 30 minutter

Togtilbud:

• 2 avganger per dag Fauske – Tromsø (evt. Narvik), som forlengelse Nordlandsbanen fra 
Trondheim

• 4 avganger per dag Bodø – Tromsø (evt. Narvik)

• 4 avganger per dag Narvik – Harstad

• 4 avganger per dag Narvik - Tromsø



Følsomhetsberegninger

Undersøkt hvordan etterspørsel i modellen påvirket av endringer i noe 
forutsetninger:

• Tilbringerulempe

• Togtilbud (frekvens)

• Flypris

Noe grunnlag standard for NTM og analyser i Nasjonal Transportplan

• Tilbringeulempen høy for lange reiser til stasjoner. Realistisk i Nord Norge?

• Økt frekvens gir lav fyllingsgrad på togene men økt passasjergrunnlag.

• Flypriser i modellen lav – høyere priser gir økt etterspørsel på tog.

Høyere flypriser lagt til grunn i analysen.



Korte reiser

Lange reiser viktigste markedsbidraget for Nord-Norgebanen

Også bidrag fra korte reiser – ikke NTM, enkelt metodikk

1. Trafikk mellom Fauske og Bodø - flere togavganger pga økt togtilbud med Nord-
Norgebanen

2. Trafikk til og fra Evenes flyplass fra Narvik og Harstad (ved forlenget arm til 
Harstad)

3. Trafikk mellom Ballangen, Narvik og Bjerkvik

4. Trafikk som følge av aktivitet på Bardufoss og Setermoen 



Foreløpige resultater 2030 - Turer over 70km med Nord-Norgebanen

Korte reiser 
kommer i tillegg

Alternativ

Turer overført 

fra bil og fly + 

nye turer

Turer overført 

fra buss Sum

Fauske - Tromsø med 

arm Bjerkvik-Harstad 215000 124 000 339000

Fauske - Tromsø uten 

arm Bjerkvik-Harstad 195000 92 000 287000

Narvik-Tromsø 41000 95 000 136000

Fauske - Narvik 63000 22 000 85000

Nye togturer



Sammenligning med tidligere analyser

Etterspørsel vesentlig lavere enn utredning fra 1992.

Omtrent samme nivå som 2011.

Metodikken og grunnlaget ligner 2011-utredning.

Forskjeller i rammebetingelser, som f.eks. flypriser.



Godstransport



Forutsetninger (Nasjonal Godsmodell)

Godsterminaler:

• Fauske (eksisterende)

• Narvik (eksisterende)

• Tjeldsund (med arm til Harstad)

• Storsteinnes

• Tromsø

Elektrifisert med fart for godstransport 120 km/t

Sammenkoblet Nordlandsbanen ved Fauske og Ofotbanen i Narvik

Godsmodellen er slik at etterspørselen av godstransport ikke endret med Nord-
Norgebanen, kun fordeling.



Foreløpige resultater 2030 – godsmengder (1000 tonn)



Foreløpige resultater 2030 - godsmengder (1000 tonn)



Foreløpige resultater 2030 – tonn gods på veg



Forskjell i mengder og typer 
gods med retning.

Mer gods i nordlig retning.

Til Nord-Norge:

Stykkgods, tørrbulk og industrivarer

Fra Nord-Norge:

Betydelig andel fisk

Antall godstog per døgn kan 
beregnes basert på 
kapasitetsutnyttelse, vekt per 
godstog og lengde.

Foreløpige resultater 2030 – tonn gods per år på Nord-Norgebanen



Sammenligning med tidligere analyser

Vesentlig større godsmengde på Nord-Norgebanen sammenlignet med utredninger 
fra 1992.

Foreløpige resultater – opp mot 2,5 millioner tonn i året på enkelte snitt 
sammenlignet med 0,9 millioner fra 1992.

Større mengder gods til og fra region enn i 1992 utredning.

Omtrent samme nivå som utredningen fra 2011.

Nye alternativer (traséer) sammenlignet med 2011.



Scenarioanalyser

Behov for å vurdere potensial som er ikke dekket av tradisjonell metoder (dvs. 
modeller)

Nærmere vurdering av:

• Sjømattransport

• Turisme

Alternative kilder for prognoser og vekst

Alternative metoder for 



Sjømat

• Mye tilgjengelig aktuell litteratur og data:

• Nasjonal betydning av sjømatnæringen (SINTEF, 2018)

• Nord-Norge i verdensklasse, en mulighetsstudie (Menon og Kunnskapsparken Bodø) – 600 % vekst i verdiskaping i havbruk

• Sjømat i nord (Konjunkturbarometer for Nord-Norge, 2017) 

Godsmodellen bruker faste matriser basert på prognoser for framtidig situasjon

• Vareslag 5 og 6 (Fersk og fryst fisk og sjømat) og vareslag 38 (bearbeidet fisk) økes i grunnlag i godsmodellen basert på 
tilgjengelig litteratur og ikke prognoser basert på historisk vekst. 

• Relasjoner som økes i matrisene er hovedsakelig eksport, men også innenlands

• Effektene av stor verdiøkning på sjømat fanges ikke alltid så godt opp i Godsmodellen og analyseres også ved andre metoder





• Nasjonal betydning av 

sjømatnæringen 

(SINTEF, 2018)



Turisme

• Aktuell litteratur og data noe mer begrenset

• Statistikk år for år, lite om potensial og vekst. (NHO)

• Vekst i antall overnattinger i Nord Norge – mye i Nordland (Lofoten, Vesterålen) og Tromsø

• Vekst i vinter turisme

• Vekst i «opplevelsesreiser» 

• Transport/tilgjengelighet identifisert som en begrensning

Transportmodellen 

• Turisme fanges ikke godt opp i transportmodellen

• Manuelle metoder benyttes basert på viktige målpunkt i influensområdet for Nord-Norgebanen



Nord-Norgebanen
Kostnadsestimater

Referansegruppe 26. mars 2019



Kostnadsmodellen

Oppdatering av tidligere utarbeidet 
kostnadsoverslag for Nord-
Norgebanen.

Klassifisert som «Class 4» 
prosjekt – plan på utredningsnivå

Nøyaktighet mellom -30% til +50%

Prisnivå 2019

«Top-down» metodikk



Kostnadsberegning

Banestrekning Fauske – Narvik – Tromsø splittes i ulike byggeklosser.

Prising etter kompleksitet og vanskelighetsgrad

Byggeklosser og priser fra Jernbanedirektoratet



Jernbanetraséer

Tekniske og sikkerhetsmessige løsninger for bruer og tunneler endret siden 1992

Behov for en gjennomgang traséer

Definisjon kompleksitet

• Vannkryssing og konstruksjoner

• Dagsoner

• Tunneler

• Kryssingsspor

• Stasjoner

• Godsterminaler

• Grunnerverv



Alternativer

Alternativ 1: Fauske – Narvik – Tromsø (høy 
tunnelandel)

• Kobbelv - Sørfjordbotn via Hellmobotn

• Bardufoss – Tromsø via Storsteinnes

• Med/uten arm Bjerkvik - Harstad

Alternativ 2: Fauske – Narvik - Tromsø 
(maksimum dagsonealternativ) 

• Kobbelv - Sørfjordbotn via Innhavet

• Bardufoss – Tromsø via Aursfjorden

• Med/uten arm Bjerkvik - Harstad

Pluss trinnvis utbygging Alternativ 1 og 2:

• Fauske-Narvik

• Narvik-Tromsø



Inndeling traséer i parseller 

Parsell Beskrivelse
Lengde 

alt.1

Lengde 

alt.2

Bjerkvik-

Harstad

1 Fauske - Kobbelv 49 51

2 Kobbelv – Sørfjordbotn 62 81

3 Sørfjordbotn-Ballangen-Narvik 71 70

4 Narvik-Bjerkvik – Setermoen 65 62

Alt.1: Setermoen–Bardufoss-Storsteinnes 66

Alt.2: Setermoen-Bardufoss-Aursfjordbotn 50

Alt.1: Storsteinnes- Tromsø 62

Alt.2: Aursfjorden-Tromsø 56

7 Bjerkvik – Tjeldsund - Harstad 81

Sum uten Bjerkvik-Harstad 375 370

Sum med Bjerkvik-Harstad 456 451

5

6



Oppbygging og vurderinger i ArcGis

Grunnforhold vurdert ut fra tilgjengelige 
temakart:

• snø- og steinskred

• steinsprang

• jord og flomskred

• løsmasser

• berggrunn

• kvikkleire



Spesiell forhold Nord-Norgebanen

Kryssinger av veger og bekker 
inkludert i enhetsprisene, men ikke 
viltkryssing.

Vurdering av viltkryssing basert på 
offentlige databaser koblet til GIS-
verktøyet.

Hensynssone som indikerer i hvilket 
område en krysning forekommer

Ikke egen enhetspris – legges til 
påslag på løpemeter pris 



Alternativ 1 - Høy tunnelandel

Daglinje Tunnel

Undersjøisk 

tunnel

Vann-

kryssing Totalsum

1 30 % 64 % 0 % 6 % 100 %

2 12 % 88 % 0 % 0 % 100 %

3 36 % 60 % 0 % 4 % 100 %

4 29 % 69 % 0 % 3 % 100 %

5 50 % 49 % 0 % 1 % 100 %

6 42 % 18 % 40 % 0 % 100 %

7 57 % 39 % 0 % 4 % 100 %

Alternativ 2 - Maks dagsone

Daglinje Tunnel

Vann-

kryssing Totalsum

1 44 % 50 % 6 % 100 %

2 37 % 54 % 8 % 100 %

3 42 % 53 % 5 % 100 %

4 48 % 49 % 3 % 100 %

5 75 % 23 % 2 % 100 %

6 60 % 26 % 14 % 100 %

7 57 % 39 % 4 % 100 %



Alternativ 1

Foreløpige kostnader fordelt på parsell og tiltakstype. 



Alternativ 2

Foreløpige kostnader fordelt på parsell og tiltakstype. 


