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Høringssvar fra Rana kommune til handlingsprogram for jernbanesektoren 
 

For de generelle behov for økte investeringer og flere tiltak på Nordlandsbanen henvises til 

uttalelse fra møtet i Jernbaneforum Nord 4. mai 2018. 

Rana kommune vil spesielt løfte fram tre tiltak av stor betydning for vår region som må tas 

inn i handlingsprogram for jernbanesektoren (2018 – 2029): 

 

1. Etablering av sammenhengende kryssingsspor mellom Helgelandsterminalen og 

ny intermodal industriterminal/ dypvannskai i Langneset. 

 

Næringslivet har investert 200 millioner kroner i Helgelandsterminalen, der samlasterne er 

samlokalisert tett på Nordlandsbanen. Mo Industripark har opparbeidet et nytt havneområde og 

vil gå sammen med Mo i Rana havn om å bygge ny dypvannskai og nye Rana Intermodale 

industriterminal som skal inkludere sidespor fra Nordlandsbanen. 

Satsingene har allerede gitt resultater. Betydelige mengder industrigods er i ferd med å bli 

flyttet fra vei til bane. Potensialet er mye større. 

 

Rana kommune forventer at statlige myndigheter følger opp næringslivets optimisme og 

investeringsvilje med flere tiltak. Det innebærer for de to terminalene i Mo i Rana: 

- Betydelig statlig bidrag i spleiselag til sidespor/lastespor ved ny intermodal terminal/ 

dypvannskai. 

- Forlengelse av kryssingsspor ved Mo i Rana stasjon til et sammenhengende 

kryssingsspor som knyttes Helgelandsterminalen og ny intermodal terminal sammen. 

 

Næringslivet og Rana kommune har fått betydelig gehør for disse ambisjonene i Bane Nors 

innspill til handlingsprogram som anbefaler å utvide dagens kryssingsspor fra 500 til 1200 meter 

inkludert sammenkobling mot Helgelandsterminalen. Samtidig vil Bane Nor ha vurdert en 

forlengelse av kryssingsspor også fra stasjonen og sørover slik den er tegnet inn i vedtatt 

reguleringsplan for den nye industriterminalen. 

En slik sammenkobling vil gi nye muligheter for samspill mellom de to terminalene og være 

en samfunnsøkonomisk lønnsom investering. Det vil videre redusere tungtrafikken på veinettet 

i Mo i Rana og øke industriens grønne konkurransekraft. 
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I Jernbanedirektoratets høringsutgave er det lagt inn «mindre sportiltak i Mo i Rana» uten at 

disse er konkretisert. Det er behov for å bli enige om felles ambisjoner og tiltak. 

 

Rana kommune forventer at Jernbanedirektoratet konkretiserer en felles ambisjonen om å 

realisere et sammenhengende kryssingsspor mellom de to terminalene i Mo i Rana. Videre vil 

det være fornuftig å gjennomføre tiltakene innen det nye signal/ styringssystemet for 

Nordlandsbanen (ERTMS) tas i bruk i 2022. 

 

2. Etablering av Helgelandspendel 

 

Det er høstet gode erfaringer i Saltenregionen med Saltenpendelen. Rejlers har på oppdrag fra 

Nordland fylkeskommune utredet en Helgelandpendel med en tilsvarende funksjon i vår region. 

Utredningen viser at mindre investeringer vil bidra til å knytte kommunene Rana, Vefsn, 

Alstahaug, Hemnes og Grane sammen til en felles bo- og arbeidsmarkedsregion for mennesker 

som blant annet skal på jobb, skole, og sykehus. I dette området bor det 60.000 – 

70.000 innbyggere, dvs. om lag det samme befolkningsgrunnlaget som i Salten. 

Rana kommune vil be om at Helgelandspendelen etableres i nær framtid. 

 

3. Fra fossil diesel til fornybare drivstoff 

 

Nordlandsbanen er den lengste togstrekningen i Norge som i dag driftes med dieseldrevne 

lokomotiv, og bør så raskt som mulig over på mer miljøvennlig drivstoff. Rana kommune mener 

det snarest må igangsettes utredning og planlegging av hvordan banestrekningen kan gis et 

klimaløft ved at diesellokomotiv erstattes med null- eller lavutslippsteknologi, for eks. hydrogen 

eller hybridtog. Nordlandsbanen bør bli en pilotstrekning for ny miljøteknologi. 

   

I tillegg mangler særlig tog 93 (Agenda) komfort for passasjerene. Derfor bør nye togsett til    

Nordlandsbanen settes i bestilling så tidlig som mulig i perioden.  
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