
From: Marius Chramer <marius.chramer@tromsfylke.no> 
Sent: Wednesday, June 20, 2018 10:37 AM 
To: Srv Post 
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Importance: High 
 
Hei! 
 
Vi viser til deres høringsbrev av 19.april i år (Deres ref. 201700582 – 13). 
 
Vedlagt oversendes høringssvar fra Troms fylkeskommune til Jernbanesektorens handlingsprogram 
2018-2029.  
Vedlagt er både saksprotokoll med Fylkestingets vedtak, samt innstilling til vedtak fra samferdsels- og 
miljøkomitéen i Troms. 
 
****** 
 
Høringssvar fra Troms fylkeskommune – Vedtak fra Fylkestinget i Troms: 
1. Fylkestinget i Troms anser Jernbanedirektoratets (JBD) forslag til handlingsprogram 
2018 - 23 å ikke tilrettelegge tilfredsstillende for fremtidens transportsystem i Troms og 
Nord - Norge. 
 
2. Troms fylkeskommune er tilfreds med at handlingsprogrammet inneholder utbedring av 
Narvikterminalen, utbygging av Narvik stasjon og ny Narvik omformer, men krever en 
mye sterkere prioritering av den kritisk viktige Ofotbanen, med forutsetning om 
dobbeltspor mellom norskegrensen –Narvik. 
 
3. Troms fylkeskommune er svært bekymret for forsyningssikkerheten asjonalt nord - sør og 
avhengigheten av svensk infrastruktur. Fylkeskommunen ber Jernbanedirektoratet og 
Samferdselsdepartementet opprette en dialog omkring muligheten for norsk 
finansieringsbidrag for løsning av flaskehalser på s vensk jernbanenett mellom grensen til 
Sverige/Kiruna og på svensk side mot terminal på Alnabru fram til jernbane mellom 
Fauske – Narvik - Tromsø er ferdigstilt. 
 
4. Troms fylkeskommune ber om å bli nærmere involvert inn i Jernbanedirektoratets 
arbeidet med kos tnadsanslag for en ny jernbanestrekning mellom Fauske - Tromsø, samt en 
samfunnsøkonomisk analyse for en slik utbygging. 
 
5. Troms fylkeskommune anser at en ny norsk jernbane mellom Fauske og Tromsø vil bli et 
solid og meget sterkt positivt transport - og samfunn sutviklingsprosjekt for hele Nord - 
Norge og som vil styrke en meget svak nasjonal forsyningssikkerhet – eks. ved vegbrudd 
langs E6. 
 
6. Godshavner i nord samarbeider med å gjenopprette en «Nord - Norgelinje» for regulær 
godstransport på båt fra Nordlandsbanens en dested i Bodø til Tromsø. Tiltakene på 
Nordlandsbanen må derfor inneholde målrettede regularitetsøkende grep for å 
virkeliggjøre en slik sjøverts transport. 
 
7. Troms fylkeskommune anser en styrking og videreutvikling av jernbanenettet i Nord - 



Norge å kunne vær e et betydelig og effektfullt bidrag for å nå vedtatte nasjonale og 
internasjonale miljømål. 
 
8. Troms fylkeskommune ser positivt på den utviklingen som vi ser både nasjonalt og i EU 
ved at stadig sterkere miljøkrav blir stilt til transport. De etiske og bærek raftige kravene 
knyttet til transport av mat, kombinert med den planlagte veksten i eksport av mat fra den 
nordligste regionen, understreker at Tromsbanen (Tromsø -Narvik med sidearm til 
Harstad) trolig vil være den eneste måten å sikre akseptable tilknytni nger til internasjonale 
transportkorridorer. 
 
9. Troms fylkeskommune forventer at KVU for jernbane i nord tar sterke hensyn til 
transportanalysene i «Kyst til marked» strategien og andre analyser av godsstrømmer og 
persontransport i vår region for utredning a v mest rasjonell fremtidig trasé. 
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SAKSPROTOKOLL

Utvalg: Fylkestinget
Møtedato: 12.06.2018
Utvalgssak: 48 / 18

Resultat:

Arkivsak: 16 / 1512 -56
Tittel: Høringssvar fra Troms fylkeskommune - Jernbanedirektoratets

handlingsprogram 2018 - 2029

Behandling:
Representanten Askild Gjerstad, MDG, fremmet følgende forslag (1) til et nytt punkt:

Troms fylkeskommune ser positivt på den utviklingen som vi ser både nasjonalt og i
EU ved at stadig sterkere miljøkrav blir stil t til transport. De etiske og bærekraftige
kravene knyttet til transport av mat, kombinert med den planlagte veksten i eksport av
mat fra den nordligste regionen, understreker at Tromsbanen (Tromsø - Narvik med
sidearm til Harstad) trolig vil være den eneste måten å sikre akseptable tilknytninger
til internasjonale transportkorridorer.

Representanten Tom Erik Forså, FRP, fremmet a lternativt forslag (2) til innstillingens punkt
3:

Troms fylkeskommune er svært bekymret for forsyningssikkerheten nasjonalt no rd - sør
og avhengigheten av svensk infrastruktur. Fylkeskommunen ber jernbanedirektoratet
og samferdselsdepartementet opprette dialog omkring muligheten for EU/EØS
finansiering for løsning av flaskehalser på svensk jernbanenett mellom grensen til
Sverige/Ki runa og på svensk side mot terminal på Alnabru frem til jernbane mellom
Fauske - Narvik - Tromsø er ferdigstilt.

Representanten Tom Erik, Forså, FRP fremmet følgende forslag (3) til et nytt punkt:

Troms fylkeskommune forventer at KVU for jernbane i nord tar sterke hensyn til
transportanalysene i «Kyst til marked» strategien og andre analyser av godsstrømmer
og persontransport i vår region for utredning av mest rasjonell fremtidig trasé.

Votering (3 6 representanter tilstede):
Innstillingens punkt 1 ble vedtat t med 32 stemmer før og 4 mot.
Innstillingens punkt 2 ble enstemmig vedtatt.
Forslag (2) ble satt opp mot innstillingens punkt 3. Forslag (2) falt med 9 stemmer for
forslaget. Innstillingens punkt 3 fikk 27 stemmer og ble vedtatt.
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Innstillingens punkt 4 b le enstemmig vedtatt.
Innstillingens punk 5 ble enstemmig vedtatt.
Innstillingens punkt 6 ble enstemmig vedtatt.
Innstillingens punkt 7 ble enstemmig vedtatt.
Forslag (1) ble enstemmig vedtatt.
Forslag (3) ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Fylkestinget i Troms anser Jernbanedirektoratets (JBD) forslag til handlingsprogram

2018 - 23 å ikke tilrettelegge tilfredsstillende for fremtidens transportsystem i Troms og
Nord - Norge.

2. Troms fylkeskommune er tilfreds med at handlingsprogrammet inneholder utbedring av
Narvikterminalen, utbygging av Narvik stasjon og ny Narvik omformer, men krever en
mye sterkere prioritering av den kritisk viktige Ofotbanen, med forutsetning om
dobbeltspor mellom norskegrensen – Narvik.

3. Troms fylkeskommune er svært bekymret for forsyningssikkerheten nasjonalt nord - sør og
avhengigheten av svensk infrastruktur. Fylkeskommunen ber Jernbanedirektoratet og
Samferdselsdepartementet opprette en dialog omkring muligheten for norsk
finansieringsbidrag for løsning av flaskehalser på s vensk jernbanenett mellom grensen til
Sverige/Kiruna og på svensk side mot terminal på Alnabru fram til jernbane mellom
Fauske – Narvik - Tromsø er ferdigstilt.

4. Troms fylkeskommune ber om å bli nærmere involvert inn i Jernbanedirektoratets
arbeidet med kos tnadsanslag for en ny jernbanestrekning mellom Fauske - Tromsø, samt en
samfunnsøkonomisk analyse for en slik utbygging.

5. Troms fylkeskommune anser at en ny norsk jernbane mellom Fauske og Tromsø vil bli et
solid og meget sterkt positivt transport - og samfunn sutviklingsprosjekt for hele Nord -
Norge og som vil styrke en meget svak nasjonal forsyningssikkerhet – eks. ved vegbrudd
langs E6.

6. Godshavner i nord samarbeider med å gjenopprette en «Nord - Norgelinje» for regulær
godstransport på båt fra Nordlandsbanens en dested i Bodø til Tromsø. Tiltakene på
Nordlandsbanen må derfor inneholde målrettede regularitetsøkende grep for å
virkeliggjøre en slik sjøverts transport.

7. Troms fylkeskommune anser en styrking og videreutvikling av jernbanenettet i Nord -
Norge å kunne vær e et betydelig og effektfullt bidrag for å nå vedtatte nasjonale og
internasjonale miljømål.

8. Troms fylkeskommune ser positivt på den utviklingen som vi ser både nasjonalt og i EU
ved at stadig sterkere miljøkrav blir stilt til transport. De etiske og bærek raftige kravene
knyttet til transport av mat, kombinert med den planlagte veksten i eksport av mat fra den
nordligste regionen, understreker at Tromsbanen (Tromsø - Narvik med sidearm til
Harstad) trolig vil være den eneste måten å sikre akseptable tilknytni nger til internasjonale
transportkorridorer.

9. Troms fylkeskommune forventer at KVU for jernbane i nord tar sterke hensyn til
transportanalysene i «Kyst til marked» strategien og andre analyser av godsstrømmer og
persontransport i vår region for utredning a v mest rasjonell fremtidig trasé.



Arkivsaksnr.: 16/1512-54
Sak: 48/18 Løpenr.: 32856/18

Arkiv: 122N00 SAKSARKIV
Ansvarlig fylkesråd: Ivar B. Prestbakmo

Høringssvar fra Troms fylkeskommune - Jernbanedirektoratets handlingspr ogram
2018-2029

Innstilling til vedtak:
:::

Samferdsel- og miljøkomiteens innstilling vil bli lagt inn som vedlegg til s aken når
saksprotokollen er klar.

:::

...

Vedlegg til saken:
- Samferdsels- og miljøkomiteens innstilling.

Saksutredning:
Bakgrunn
Stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan (NTP) 2018-29 ble behandle t i Stortinget i juni
2017. Jernbanedirektoratet har utarbeidet et handlingsprogram for jer nbanesektoren for 2018-
23 med bakgrunn i økonomiske rammer som er vedtatt i NTP.

Handlingsprogrammet er en konkretisering av Nasjonal transportplan 2018 – 2029, med vekt
på første seksårsperiode. Handlingsprogrammet er et viktig sty ringsverktøy for sektoren og
danner grunnlaget for fordelingen av midler til ulike jernbaneformål i de årlige
statsbudsjettene. Den endelige rammen og konkrete tiltak for hvert å r fastsettes i de årlige
budsjettprosessene. Handlingsprogrammet er det første som legge s frem etter at regjeringens
jernbanereform (Meld. St. 27 «På rett spor») trådte i kraft 1. januar 2017.

Fylkeskommunen har fått handlingsprogrammet for uttalelses, med høringsfrist 22. juni 2018.

SAKSFRAMLEGG - FYLKESTINGET
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Handlingsprogrammet kan lastes ned på fra følgende nettside:
https://www.jernbanedirektoratet.no/contentassets/08f409bc66914b2f93dfc880818e8a2d/ jern
banesektorens-handlingsprogram--horingsutgave.pdf

Kort beskrivelse av handlingsprogrammet med merknader
Jernbanedirektoratets høringsforslag til handlingsprogram 2018-23 skal ikke skal opp til ny
politisk behandling. Det vil bli utført justeringer på grunnlag av pågående arbeid og innkomne
høringsuttalelser fram til handlingsprogrammet blir stadfestet i b egynnelsen av
juli 2018. Endringer ut fra uttalelser til handlingsprogrammer er e rfaringsmessig begrenset.
Fokus i uttalelsen rettes derfor mot å gi tydelige signaler om våre priorit eringer.

Grunnlaget for fylkeskommunens uttalelsen er:
1. Fylkestingets høringsinnspill til NTP 2018-29, herundersatsing «kyst til marked» -

korridorene i Troms.
2. Møte mellom Fylkesrådet og Jernbanedirektøren i oktober 2017 – bla. vedrørende

utredning av jernbane mellom Fauske og Tromsø.
3. Forsyningssikkerhet i nord, muligheten for sjøverts godstransport på båt og bane , sterkt

økende eksport/godstransport, avhengighet av svensk jernbaneinfrastruktur og behovet for
en nasjonal jernbane mellom Fauske og Tromsø.

Innholdet i handlingsprogrammet
Nasjonal transportplan 2018-2029 (NTP) ligger til grunn for de økonomiske r ammene i
handlingsprogrammet. NTP legger til grunn en samlet ramme til drift, vedlikehold,
planlegging og investeringer til jernbaneformål på 327,5 mrd. kr (2018 -kr) i planperioden
2018-29, fordelt med 146,7 mrd. kr i første seksårsperiode og 180,9 mrd. kr i sist e
seksårsperiode.

Det er gjennomført en jernbanereform som innebærer at myndighets -, styrings- og
samordningsoppgaver er plassert i ett forvaltningsorgan – Jernbanedirektor atet (JBD).
Samferdselsdepartementet har det overordnede, strategiske ansvaret for utviklingen av
jernbanesektoren. JBD skal koordinere arbeidet i jernbanesektoren i nnenfor rammene av
nasjonale mål, samt føringer og krav fastsatt av Stortinget og Samferdselsde partementet.

Bane NOR har ansvaret for drift, vedlikehold og fornyelse av den eksist erende jernbane-
infrastrukturen, samt planlegging og utbygging av ny jernbaneinfra struktur. I de fireårige
avtalene mellom Jernbanedirektoratet og Bane NOR gis Bane NOR forutsigbarhet for
effektivt å gjennomføre fornyelse av infrastrukturen. Dette skjer ved at Bane NOR i fireårs-
perioden skal kunne planlegge fornyelsen av infrastrukturen med utgangsp unkt i bevilgnings-
nivået i 2018

Handlingsprogrammet inneholder tiltak for Nord-Norge. ERTMS innføres på nordre del av
Nordlandsbanen i 2022, og resterende i 2027. Dette vil bidra til økt sikkerhe t og kapasitet for
person- og godstransporten i Nordland.

Utbedring av Narvikterminalen, utbygging av Narvik stasjon og ny Nar vik omformer innen
2022, vil gi økt kapasitet og mer rasjonell godshåndtering på kombi- og malmterminalen på
Ofotbanen.

Det finske Trafikverket har gjennomført en utredning av en mulig jern baneforbindelse fra
Finland til en isfri arktisk havn i Norge eller Russland. Fra norsk side har Jernbanedirektoratet

https://www.jernbanedirektoratet.no/contentassets/08f409bc66914b2f93dfc880818e8a2d/jernbanesektorens-handlingsprogram--horingsutgave.pdf
https://www.jernbanedirektoratet.no/contentassets/08f409bc66914b2f93dfc880818e8a2d/jernbanesektorens-handlingsprogram--horingsutgave.pdf
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bidratt i arbeidet. I utredningen som ble lagt fram i mars 2018, ble det anbefalt å gå videre
med en forbindelse mellom Rovaniemi i Finland og Kirkenes. Finske myndi gheter har
anbefalt å opprette en arbeidsgruppe for videre vurdering av korridoren.

Kostnadsanslag og samfunnsøkonomisk analyse for utbygging av ny jernbane strekning
Fauske–Tromsø skal utarbeides. KVU-metodikk skal følges så langt det er hensiktsmessig,
men uten formelle og prosessuelle krav som settes til en KVU. U tredningen skal være ferdig
sommeren 2019.

Merknader fra Troms fylkeskommune
Til tross for en historisk høy nasjonal satsing på jernbaneutbygg ing, drift-/vedlikehold i Norge
utgjør de nordnorske tiltakene fram mot 2029 en svært marginal andel. Trom s der på dette
som en meget uheldig forfordeling.

Fylkestinget har i innspill til NTP 2018-29 prioritert prosjekter som binder regioner sammen
og sikrer utvikling av effektive transportkorridorer mot nasjonale og i nternasjonale markeder.
Hovedkorridorene i strategien «fra kyst til marked» prioriteres. For jernbanes del gjelder dette
Ofotbanen og til dels Nordlandsbanen, dersom man får på plass en sj øverts videreforbindelse
av containertransport mellom Bodø og Tromsø.

Ofotbanen har stor betydning for næringslivet i hele Nord-Norge. Dag lig går store transporter
over Narvik med jernbane, både til og fra Nord-Norge og i tilleg g er Narvik en av de største
utskipingshavnene i Barentsregionen for utskiping av malm. Trafikken me d Ofotbanen er
stigende, men møter skarp konkurranse fra vegtransport. Fylkeskommunen me ner derfor er
det viktig å sikre at kapasiteten på Ofotbanen holder tritt med behovet slik at jernbanen ikke
blir en unødvendig flaskehals for næringslivet i nord og at men velger mer miljø-/og
klimavennlige logistikkløsninger.

Svensk jernbane/Malmbanan og Ofotbanen utgjør allerede en helt krit isk del av Nord-Norges
infrastruktur og bidrar tungt til å sikre at forsyningssikkerheten opprettholdes. Kapasiteten for
godstogene utfordres av mineralindustriens enormt store og økende volumer i form av antall
malmtog. Grep må foretas for at ikke transportvegen skal trues. Dobbeltspor mellom Kiruna
og Narvik er viktig å få på plass raskt, men det fordrer at nors ke myndigheter samarbeider og
bidrar finansielt for å løse opp flaskehalser på svensk side fr am til nasjonal baneinfrastruktur
står klar fram til Tromsø.

Fylkeskommunen ønsker å fortsatt løfte fram muligheten for jernbane tilknytning til Troms og
fortsetter vår innsats for å rette oppmerksomheten rundt en fram tidig bane mellom Norge og
Finland, med mulig forlengelse mot Tromsø. Potensialet må avdekkes nær mere og langsiktig
tenkning må legge rammene for slike nye transportmuligheter øst- vest som vil fungere som et
supplement til Ofotbanen og Nordlandsbanen. Transportbehovet fra en st erkt økende eksport
av sjømat og generelt økende mengde gods mellom nord og sør vil være vikt ige drivere for å
realisere framtidig jernbaneutbygging også i Troms fra Ofotbanen og nordover.

Økonomiske og administrative konsekvenser:
Ingen.

Fylkesrådet tilrår fylkestinget å fatte slikt vedtak:
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1. Fylkestinget i Troms anser Jernbanedirektoratets (JBD) forslag til ha ndlingsprogram
2018-23 å ikke tilrettelegge tilfredsstillende for fremtidens transportsys tem i Troms og
Nord-Norge.

2. Troms fylkeskommune er tilfreds med at handlingsprogrammet inneholder utbedring
av Narvikterminalen, utbygging av Narvik stasjon og ny Narvik omformer, men krever
en mye sterkere prioritering av den kritisk viktige Ofotbanen, med forutsetning om
dobbeltspor mellom norskegrensen – Narvik.

3. Troms fylkeskommune er svært bekymret for forsyningssikkerheten nasjonalt nord-s ør
og avhengigheten av svensk infrastruktur. Fylkeskommunen ber Jernbanedirektoratet
og Samferdselsdepartementet opprette en dialog omkring muligheten for norsk
finansieringsbidrag for løsning av flaskehalser på svensk jernbanenett me llom grensen
til Sverige/Kiruna og på svensk side mot terminal på Alnabru fram til je rnbane mellom
Fauske – Narvik - Tromsø er ferdigstilt.

4. Troms fylkeskommune ber om å bli nærmere involvert inn i Jernbanedi rektoratets
arbeidet med kostnadsanslag for en ny jernbanestrekning mellom Faus ke-Tromsø,
samt en samfunnsøkonomisk analyse for en slik utbygging.

5. Troms fylkeskommune anser at en ny norsk jernbane mellom Fauske og Tr omsø vil bli
et solid og meget sterkt positivt transport- og samfunnsutviklingsp rosjekt for hele
Nord-Norge og som vil styrke en meget svak nasjonal forsyningssikkerhe t – eks. ved
vegbrudd langs E6.

6. Godshavner i nord samarbeider med å gjenopprette en «Nord-Norgelinj e» for regulær
godstransport på båt fra Nordlandsbanens endested i Bodø til Tromsø. T iltakene på
Nordlandsbanen må derfor inneholde målrettede regularitetsøkende grep for å
virkeliggjøre en slik sjøverts transport.

Tromsø, den 23.05.2018

Knut Werner Hansen
Fylkesordfører
...
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