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Utredning av ny jernbane Fauske - Tromsø (Nord-Norgebanen)   
- invitasjon til innspillkonferanser i Narvik og Fauske 

Jernbanedirektoratet har, etter oppdrag fra Samferdselsdepartementet, startet arbeidet med å 

oppdatere kunnskapsgrunnlaget for en mulig jernbane på strekningen Fauske-Tromsø. Informasjon 

om utredningsarbeidet er tilgjengelig på www.jernbanedirektoratet.no/nordnorgebanen. 

 

Jernbanedirektoratet ønsker en åpen prosess med bred medvirkning, og den 8. juni ble det arrangert 

innspillkonferanse i Tromsø. Presentasjonene fra arrangementet i Tromsø er tilgjengelig på nettsiden 

nevnt over. For at flest mulig skal få anledning til å komme med innspill inviterer vi nå til to nye 

konferanser. Disse gjennomføres tirsdag 11. september i Narvik og tirsdag 2. oktober på Fauske. 

Arrangementene er primært rettet mot offentlige og private aktører samt interesseorganisasjoner.  

 

I første del av møtene vil Jernbanedirektoratet orientere kort om arbeidet med utredningen. En del av 

denne orienteringen vil være felles for alle 3 innspillkonferanser (Tromsø, Narvik og Fauske). Samtidig 

ønsker Jernbanedirektoratet å ta opp noen nye tema i Narvik og Fauske i lys av innspill som har 

kommet inn. Andre del av møtet i Narvik er forberedte innspill fra aktører samt diskusjon/spørsmål 

fra deltakerne. På Fauske vil siste del av møtet være et idéverksted/gruppearbeid. 

 

Foreløpig agenda 11. september i Narvik: (Scandic Narvik, Kongensgate 33) 

09:30 – 10:00 Oppmøte m/kaffe 

10:00 – 11:30 Kort om prosjektet, oppsummering fra møtet i Tromsø og status i arbeidet 

11:30 – 12:30 Lunsj 

12:30 – 14:00 Forberedte innlegg og diskusjon 

14:00 – 14:15 Pause 

14:15 – 15:00 Innspill og diskusjon, oppsummering 

 

Foreløpig agenda 2. oktober på Fauske: (Scandic Fauske Hotell, Storgata 82) 

09:30 – 10:00 Oppmøte m/kaffe 

10:00 – 11:30 Kort om prosjektet, oppsummering fra møtene i Tromsø og Narvik og status i 

arbeidet 

11:30 – 12:30 Lunsj 

12:30 – 16:00 Idéverksted/gruppearbeid 

 

Påmelding sendes på e-post til: nordnorgebanen@jernbanedirektoratet.no. 

 

Påmeldingsfrister:  

- senest 3. september for deltakelse i Narvik 

- senest 17. september for deltakelse på Fauske 

 

Det vil, som i Tromsø, være mulig å holde forberedte presentasjoner på ca 10-15 minutter på møtet i 

Narvik. Vi ber om at dette meldes inn sammen med påmeldingen. 
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Trasé basert på tidligere utredninger 

Utredningsarbeidet vil basere seg på tidligere utredede traséer for Nord-Norgebanen. Kartet nedenfor 

viser traséene som ble utredet i perioden 1991-1993. I oppdragsbrevet er det angitt at det er 

alternativet Fauske-Narvik-Tromsø som skal legges til grunn i den utredningen som nå gjennomføres 

av Jernbanedirektoratet.   

 

 

 

- Den tykke streken viser hovedalternativet fra 1993-

utredningen. Tynne streker viser alternative linjer fra 

den samme utredningen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hovedformålet med utredningen er å lage et nytt kostnadsoverslag samt en samfunnsøkonomisk 

analyse for utbygging av ny jernbanestrekning Fauske – Tromsø. Det skal også gjøres en vurdering av 

trinnvis utbygging. KVU-metodikk skal følges så langt det er hensiktsmessig, men uten formelle og 

prosessuelle krav som settes til en KVU.  

 

Utredningen skal ferdigstilles i 2019 (høringsversjon mai 2019, endelig versjon oktober 2019). 

 

 

Innspill til arbeidet med utredningen 

Det er mulig til enhver tid å komme med skriftlige innspill til arbeidet per epost: 

nordnorgebanen@jernbanedirektoratet.no.  

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Hans-Einar Lundli  

Prosjektleder  
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