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INNSPILLKONFERANSE PÅ FAUSKE 2.OKTOBER 2018: OPPSUMMERING AV 

GRUPPEARBEIDET  

I forbindelse med innspillkonferansen på Fauske 2. oktober 2018 ble det gjennomført et 

gruppearbeid. Dette notatet gir en kort gjengivelse av innspillene som kom frem gjennom dette 

gruppearbeidet. 

Gruppearbeidet ble innledet ved at Jernbanedirektoratet først la frem en overordnet 

oppsummering av innspillene som hadde kommet på konferansene i Tromsø (8.juni) og Narvik 

(11.september). Deltakerne ble deretter delt inn i 5 tilfeldig sammensatte grupper. 

Gruppene på innspillkonferansen på Fauske fikk 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? 

Gruppene noterte ned stikkord på «flip-over-ark» samt ga en 

muntlig presentasjon i plenum. Innspillene og bidragene fra 

gruppearbeidet blir vurdert av Jernbanedirektoratet i det videre 

arbeidet med utredning av ny jernbane Fauske-Tromsø. 

Nedenfor er det gitt en oppsummering av innspillene fra de enkelte 

gruppene.  

 

Gruppe 1: 

- Det er for lite fokus i utredningsarbeidet på betydningen persontrafikk med tog vil ha for en 

Nord-Norgebane.  

- I dag er det dårlig sammenheng over lengre strekninger for reisende. En NNB vil kunne 

forbedre denne situasjonen. 

- I dag er det lagt lite til rette for opplevelsesreiser med tog, men det er store muligheter her. 

En NNB vil åpne opp landet og gi nye muligheter for reiselivet/opplevelsesreiser. 

Viaduktbygging: Bruk av viadukter ifm bygging av en NNB vil bidra til å ivareta reindrift, 

miljøhensyn og redusere naturinngrepet. Dette er en eksisterende teknologi. Det er viktig med 

vilje til å ta i bruk eksisterende teknologi ved bygging av en NNB. 

Godsterminaler: Plasseringen av godsterminaler for en NNB må drøftes bedre. 

Tidsaspektet: Må kunne tenke langt frem og stort.  

- «Alle ser sørover» fra Narvik til Fauske. Alle er avhengige av en modernisering av 

Nordlandsbanen. Trykket/presset for å få realisert en NNB må komme nordfra, eks: «Ka 

blir bra for Mo i Rana når banen kjem til Tromsø?». Det er ødeleggende med en «krig 

mellom byene i nord». 

- Mulighetene for mineralutvinning i nordlige del av Nordland og nytten av en NNB i så måte 

(men mineralutvinningen må skje på en skånsom måte).  

Eksempel på del av oppsummering 

fra en av gruppene 
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- Ordførerne i Troms har samlet seg bak kravet om en NNB. Utfordre til en tverrpolitisk 

stafett og engasjement for å samle landsdelen bak et slikt krav. 

- En NNB vil binde sammen landet ved å være en fremtidsrettet og miljøvennlig 

transportform. Historiske eksempler: Numedalsbanen ble lagt ned, med den konsekvensen 

at ingenting skjer (stagnasjon). Motsatt eksempel er Hallingdal hvor mye skjer pga 

jernbanen. 

- En NNB vil binde Nord-Norge sammen med resten av Nordkalotten, resten av Norge og 

verden for øvrig. 

 

Gruppe 2: 

Oppsummeringen av innspillene fra gruppe 2 er basert på presentasjon i plenum samt en word-

fil mottatt på e-post i etterkant. 

Argumenter for en NNB: 

- Miljø og klima: Elektrifisering av en NNB må være en forutsetning (Landsdelen har god 

tilgang på vannkraft) 

- Kan eksistensen av en NNB endre flyvaner og lufthavnstruktur i Nord-Norge? 

- Med en NNB så kan store godsvolumer transporteres uten sjåfører.  

- En NNB som dimensjoneres for hastighetsnivå 160 km/t vil gi bedre muligheter for å 

optimalisere kurvatur (unngå kostnadskrevende løsninger) enn en høyhastighetsløsning. 

- Hvilke godstransporter skal til Nord-Norge? (Utredningen må ha fokus på helhetlig 

distribusjon/logistikk– unngå tomme containere, oppnå retningsbalanse) 

 

Argumenter mot en NNB: 

- Store kostnader knyttet til å bygge en bane 

- Det er behov for å oppgradere dagens Nordlandsbane mellom Steinkjer og Fauske/Bodø.  

- Narvik er i dag en HUB for Lofoten, Vesterålen og Sør- Troms (ARE-togene gjennom 

Sverige) 

- Turistene ser ikke landsdelen ved en høy tunnelandel. 

 

Hvilke innspill er viktigst i forbindelse med utredning av en Nord-Norgebane: 

- Fokusere på mulige stasjoner/holdeplasser for persontransport. Se på nytt hvor det er mest 

optimalt å ha togstopp.  

- Trinnvis utbygging – å prioritere en delstrekning er viktig! 

- Tromsø-Narvik bør bygges først (best markedsgrunnlag). Det er ikke så stort behov mellom 

Narvik og Fauske.   

- Sidesporet fra Narvik til Harstad har ikke tilstrekkelig markedsgrunnlag. 

- Hva skal til for å levere marine produkter på båt til Narvik havn? (I dag kommer alt på veg 

inn til Narvik) 

- Vurdere om eksisterende Ofotbane til Bjørnfjell kan inngå i «hovedstrengen» til Tromsø. 

(Hvor viktig er Bjerkvik?)  
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Gruppe 3: 

Oppgave 1 i gruppearbeidet - Punkter som ikke har blitt diskutert ved tidligere 

innspillskonferanser: 

a) Effektive transportkorridorer 

- For at Nord-Norgebanen skal kunne fungere, så må Nordlandsbanen og Ofotbanen 

ha kapasitet til å håndtere trafikken til/fra Nord-Norgebanen. 

- NNB vil redusere vegtransporten. 

- Åpning av Tjernfjelltunnelen vil øke vegtransporten øke (vegtunnel mellom Saltdal 

og retning Sverige). 

- Arealutfordringer knyttet til omlastningsterminaler må utredes. Bardu kommune tok 

for eksempel ut arealet til terminal for en NNB på 2000-tallet. 

- Avklare lokalisering og areal til godsterminaler for omlasting mellom bane og sjø 

 

b) Miljø og klima 

- 0-utslippsdrift må være en forutsetning for en NNB.  

- Viktig å følge teknologiutviklingen – en bane som må kunne håndtere arktiske 

klimautfordringer (jfr. E39). Ha dette som et FoU-prosjekt. 

 

c) Regionforstørring 

- Kan bedre tilgangen på kompetanse og arbeidskraft ute i distriktene.  

- Fauske og Narvik vil kunne tilby arbeidsplasser også for folk som bor i distriktene, 

for eksempel for bosatte i området Innhavet. 

 

d) Sjømat og transport 

- Viktig med gode intermodale godsknutepunkter mellom bil og tog for sjømat. 

 

e) Jernbanetraséer 

- Avklare stopp mellom Narvik og Fauske.  

- Lav «tunnelandel-alternativet» gir mulighet for stopp på Innhavet 

 

f) Samfunnsøkonomi 

- Muligheten for containergods på bane til/fra Sørfold og Kjøpsvik 

- Mulighet for at bygging av NNB også kan legge inn utbygging av et forsterket 

fibernett for Nord-Norge 

 

g) Geopolitisk betydning av en NNB 

- Den geopolitiske betydningen en NNB vil ha er underkommunisert.  

- Nordområdene må knyttes mot Sør. Dette forutsetter en robust infrastruktur og 

jernbane. 

- Realisering av NNB vil være et tydelig signal på at Nord-Norge er viktig for Norge 

og Europa. 
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Oppgave 2 i gruppearbeidet - Viktige tema i arbeidet med utredning av NNB: 

- De geopolitiske sidene må utredes. Betydningen en Nord-Norgebane vil ha for Europa samt 

for mulighetene til å bruke nordøst-passasjen. 

- Betydningen en NNB har for regionforstørring. Virkningen banen vil ha for å knytte 

sammen større økonomiske regioner (eks Tromsø, Narvik, Bodø). 

 

Gruppe 4: 

Oppgave 1 i gruppearbeidet - Punkter som ikke har blitt diskutert ved tidligere 

innspillskonferanser: 

- Verdsettelse og utnyttelse av massene en må ta ut. Mange lange tunneler med stort uttak av 

masser. Ved god planlegging så kan disse bli en ressurs og ikke bare en kostnad. 

- Legge større vekt på bruk av ny teknologi både i forhold til bygging av banen samt i forhold 

til driftsfasen. Ny teknologi kan redusere både utbyggingskostnader samt driftskostnader. 

Også ny teknologi ift omlasting på terminaler bør vurderes. 

- Frakt av varer med «lav» verdi på jernbane (krever lavere fraktkostnad for å få lønnsomhet).  

- En NNB vil styrke samholdet i hele landet. Tog binder Norge sammen. 

 

Oppgave 2 i gruppearbeidet: Viktigste argumenter for en Nord-Norgebane: 

- En NNB vil gjøre oss i stand til å takle nye og strengere miljøreguleringer nasjonalt og 

internasjonalt/Europa/EU. 

- Godstransport er hovedargumentet for å bygge en NNB. 

 

Gruppe 5:  

Oppgave 1 i gruppearbeidet - Punkter som ikke har blitt diskutert ved tidligere 

innspillskonferanser: 

a. Plassering av godsterminaler 

- Viktig å avklare plassering av godsterminaler for en Nord-Norgebane. Dette vil også 

påvirke influensområdet for banen, og hvilken innvirkning banen får på regionen. 

Godsterminal er det beste argumentet for å ta med en arm til Harstad. 

- Multimodale løsninger (autonome elektrifiserte fartøy fra slakteri til terminal). 

 

b. En Nord-Norgebane vil senke terskelen for transport i regionen 

 

c. Universitetet i Tromsø / helseforetakene/ Regionforstørring 

- Universitet i Tromsø har ni campuser. En NNB kan gjøre det enklere å forflytte seg, 

samt hjelpe til med å knytte campusene bedre sammen. 

- NNB vil også gjøre transport for helseforetakene enklere 

- Også en faglig verdi å kunne bruke felles transport som en NNB (bidrar til felles 

prat og mer faglig kontakt) 



5 
 

- Eksempel på regionforstørring: Kultur og idrett. 

 

d. En Nord-Norgebane vil gi sikrere transport ved at det eksisterer alternative 

traseer/transportmåter 

 

e. Nord-Norgelinjen må tilbake  

- Mens vi venter på at NNB blir bygd, så må Nord-Norgelinjen komme tilbake 

(sjøbasert containertransport som er samkjørt med Nordlandsbanen). En slik båtlinje 

vil også bidra til å få opp godsvolumet slik at toget (NNB) kan ta over på sikt 

 

Oppgave 2 i gruppearbeidet – viktigste argumenter for en Nord-Norgebane: 

Vanskelig å si hva som er de viktigste argumentene for en Nord-Norgebane. Dette må 

fremkomme gjennom utredningen. Noen av de viktigste argumentene vil likevel være: 

- Bidrar til økt sikkerhet  

- En NNB vil være bra av miljø- og klimahensyn 

- NNB vil bidra til økt bosetting og regionforstørring (spre bosettingen, redusere presset på 

byene, øke bolysten) 

- En NNB vil bidra til industrietablering/videreutvikling av næringslivet. Den vil bidra til 

videreutvikling av marine ressurser, men også landbaserte næringer.  

- Sidespor til Harstad er viktig 

- Fokus på eksport av sjømat/marine ressurser er viktig.  

 

 


