
Plan- og samfunnseksjonen 
Postadresse: Telefoner:  Elektroniske adresser: Orgnr.: 
Postboks 319,  8001  Bodø  Sentralbord: 75 55 50 00 postmottak@bodo.kommune.no 972 418 013 
Besøksadresse: Ekspedisjon: 75 55 50 00 svein.erik.moholt3@bodo.kommune.no Bankkonto: 
Prinsens gt. 113A Telefax:  www.bodo.kommune.no 4500 55 00080 

 

Melding om vedtak 
  

Plan- og samfunnseksjonen   
 
 
Jernbanedirektoratet 
 
Postboks 16 Sentrum 
0101  OSLO 
 

 
 
 

Jernbanedirektoratets handlingsprogram 2018 - 2029 - 
Høringsuttalelse 
 
Bodø formannskap har behandlet saken i møte 07.06.2018, PS 18/75, og gjort følgende vedtak: 
 
«Handlingsprogrammet er en konkretisering av Nasjonal transportplan 2018 – 2029, med vekt på første 
seksårsperiode. Handlingsprogrammet er et viktig styringsverktøy for sektoren og danner grunnlaget for 
fordelingen av midler til ulike jernbaneformål i de årlige statsbudsjettene.  
 
Første år i handlingsprogrammet er i overensstemmelse med Stortingets behandling av Prop. 1 S. (2017 
– 2018) statsbudsjettet for 2018. Den endelige rammen og konkrete tiltak for hvert år fastsettes i de 
årlige budsjettprosessene. Dette handlingsprogrammet er det første som legges frem etter at regjeringens 
jernbanereform (Meld. St. 27 «På rett spor») trådte i kraft 1. januar 2017.I følge jernbanedirektoratet 
legger handlingsprogrammet opp til en satsing på godskapasiteten på Nordlandsbanen.  
 
Innføring av det nye digitale signalsystemet ERTMS i 2022 skal gi fjernstyring på Nordlandsbanen, noe 
som gir økt sikkerhet og kapasitet for både person- og godstrafikk. Det nye signalsystemet vil også gi 
bedre utnyttelse av de forlengede kryssingssporene på Røkland og Oteråga. Strekningen Røkland – 
Bodø har kapasitetsutfordringer, som blant annet forhindrer dagpendling fra Bodø til Fauske innenfor 
normal arbeidstid. For å bedre kapasiteten på denne strekningen er man avhengig av å få etablert 
krysningssporene Støver, Valnesfjord og Setså. Det er skuffende at disse tre krysningsspor ikke er nevnt 
spesifikt i handlingsprogrammet.  
 
I samtaler med Jernbanedirektoratet pekes det på at det ifølge handlingsprogrammet skal gjennomføres 
flere mindre sportiltak og nye kryssingsspor på Nordlandsbanen i både første og andre seksårsperiode, 
som igjen vil bidra til økt kapasitet for lengre godstog mellom Trondheim og Bodø. Jernbanedirektoratet 
bør imidlertid eksplisitt nevne de tre ovennevnte krysningssporene som berører Saltenpendelen samt 
betydningen av ferdigstillelse av disse innen ERTMS settes i drift.  
 
En videre satsing på Saltenpendelen vil være et viktig tiltak for ytterligere å videreutvikle aksen Bodø – 
Indre-Salten til en felles BAS, dette uten å få økt trafikk på Rv 80. Viktig her vil være å få etablert 
tidligavganger fra Bodø mot Rognan. Flere helgeavganger er også viktig for å knytte regionen sterkere 
sammen. 
 
Handlingsprogrammet legger opp til sømløse reiser med enkel omstigning og gjennomgående  
billetter. Som et ledd i gjennomføringen skal samarbeidet mellom det statlige og fylkeskommunale 
nivået styrkes. Jernbanedirektoratet er i gang med å inngå avtaler med fylkeskommunene og deres 
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administrasjonsselskaper om rute-, takst- og billettsamarbeid. Et billettsamarbeid for felles billetter på 
tog og buss i Salten skal gjelde fra årsskiftet 2018-2019. Samarbeidet vil omfatte regiontrafikken Bodø 
– Fauske – Rognan og Saltenpendelen. Dette er bra og i henhold til Bodø kommunes mål for fremtidige 
smarte kollektivreiser i regionen.  
 
I Meløy kommune gjennomføres en satsing på produksjon av hydrogen med oppstart av en ny 
hydrogenfabrikk i Glomfjord med produksjon på inntil seks tonn daglig. Bodø og Meløy kommuner 
arbeider i samarbeid med flere aktører inne transportnæringen for å etablere infrastruktur i Bodø som 
kan betjene tog, båt og bil. Et videre samarbeid mellom Meløy og Bodø kommuner og 
Jernbanedirektoratet, vil kunne bidra til at man får testet ut fremtidens jernbaneløsninger gjennom å 
etablere passasjertog på hydrogen på Saltenpendelen. Dette bør innlemmes som et mål i 
handlingsprogrammet.  
 
Det er positivt at det satses på å øke godskapasiteten på Nordlandsbanen men det hadde vært ønskelig 
om handlingsprogrammet var mer tydelig på satsing på Nordlandsbanen som godsbane. Det er et stort 
fokus i samfunnet på tilrettelegging for overføring av gods fra vei til jernbane (og sjø), men det savnes 
en konkret prioritering av tiltak i handlingsplanen som bygger opp om at Nordlandsbanen i stor grad 
skal kunne medvirke til dette.  
 
Rent konkret savnes en tydeliggjøring av potensialet for Nordlandsbanen som «fisketog» som kan frakte 
fersk fisk mellom Nord-Norge og Alnabru – og også direkte til kontinentet. For at dette skal realiseres 
må blant annet fremføring av gods på Nordlandsbanen gis en prioritet som gjør det mulig å frakte godset 
raskere mellom Bodø og Oslo enn hva tilfellet er i dag. Eksempelvis bruker godstoget i 2018 ca. 3-4 
timer lengre tid på denne strekningen enn det gjorde i 2013, noe som gjør at godskorridoren på denne 
typen gods ikke er tidsmessig konkurransedyktig med bil. En framføringstid mellom Bodø og Alnabru 
på ned mot 18 timer bør være en uttalt målsetning i første del av handlingsplanen, mens en ytterligere 
forbedring på ned mot 16 timer bør være en målsetning i løpet av hele handlingsplanen. Tiltak som skal 
prioriteres bør gjøres med tanke på å nå en slik målsetning. Administrasjonen har i møter presentert 
ovennevnte problemstilling for Jernbanedirektoratets ledelse slik at Jernbandirektoratet er godt kjent 
med problemstillingen.  
 
En raskere fremføring av gods på jernbane mellom Oslo og Bodø vil videre være et premiss for 
etableringen en effektiv og miljøvennlig godskorridor mellom Tromsø og Oslo, hvor jernbanen mellom 
Oslo og Bodø kombineres effektivt med en godsbåtrute mellom Bodø og Tromsø. En beregning 
gjennomført av Transportøkonomisk Institutt i 2015 (på oppdrag fra Tromsø Havn, Bodø Havn og 
Lødingen Havn) viser at en konkurransedyktig godskorridor som kombinerer jernbane (Oslo – Bodø) og 
båt (Bodø – Tromsø) vil kunne gi en samfunnsøkonomisk besparelse på 200 millioner kroner årlig ved 
at transport av 50 000 containere flyttes fra vei til jernbane og sjø. I beregningen er det lagt til grunn at 
nordvendt gods vil være forbruksvarer mens sørvendt gods vil være sjømat.  
 
I kapittel 2 i handlingsprogrammet blir det i punkt 2.8.1 listet opp Godsstrategiens hovedelementer. Her 
savnes det at frakt av fersk fisk nevnes spesifikk. Fersk fisk utgjør en stor andel av transportvolumet ut 
av Nord-Norge, og prognosene viser sterk vekst. Klynger i sjømatnæringen gjør Salten (Bodø) og 
Helgeland (Mo) til naturlige knutepunkter hvor fisk kan lastes på tog. Erfaringene med ARE-toget fra 
Narvik til Alnabru viser at dersom det legges til rette for rask fremføring på jernbanen så er den meget 
godt egnet til å frakte fersk fisk. 
 
Avslutningsvis kan det minnes om at i perioden 1984-2013 ble ca. 40 % av alt gods på bane til Nord-
Norge videreført sjøveien fra Bodø havn til havner i Nordland, Troms og Finnmark. En gjenopprettelse 
av Nord Norge linjen for videreføring av gods sjøveien fra Bodø og nordover vil være en viktig brikke 
av rammebetingelsene for å sikre et velfungerende marked for godstransport til Nord Norge på jernbane 
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gjennom Norge. En slik løsning vil kunne være et bidrag i EUs målsetning om å overføre 30 prosent av 
gods som transporteres lengre enn 300 km på veg og vil i tillegg ha betydelige miljøgevinster.  
Utbedringer av godsterminalen i Bodø (havne- og jernbaneterminalene må koples sammen). Effektiv 
godsterminal. En etablering av en Nord-Norgelinje vil aktualisere problemstillingen med planskilt 
kryssing av Jernbaneveien, slik at godset kan fraktes enkelt og sikkert mellom jernbaneterminalen og 
havneterminalen».  
 
 
 

Med hilsen 
 
 

 Svein Erik Moholt  
 Rådgiver  

 
Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift 

 
 
 
  


