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Hei
Vi takker Demokratene i Sandefjord /Vestfold og Telemark for høringsinnspill til vår utredning om
Nord-Norgebanen. Alle innspill vil få en god og faglig vurdering.

Vennlig hilsen
Hanne Juul
Seniorrådgiver
Mobil: +47 92412734
Besøksadresse: Prof. Brochs gate 2, Trondheim
Postadresse: Postboks 16, 0101 Oslo
www.jernbanedirektoratet.no

Fra: Bjørn Skagen <skagabjorn2@gmail.com>
Sendt: torsdag 10. oktober 2019 14:42
Til: Srv Post <post@jernbanedirektoratet.no>; eleanor.clark@asplanviak.no; postmottak@sd.dep.no
Emne: Bygg nord-Norge banen
Det er sørgelig at vi i Norge nå ikke har folk med visjoner og mot, bare tørre tall som ikke gir
andre svar enn det de legger inn i sine formler. Hadde det vært slik når Bergensbanen og
Dovrebanen ble vurdert for over 100 år siden, hadde vi ikke hatt de jernbanestrekningene heller.
Det påstås av Prosjektleder Hanne Juul i Jernbanedirektoratet at en nord-Norge bane ikke vil
være samfunnsøkonomisk lønnsom. Det argumentet har man hørt før og hver gang har det blitt
tilbakevist og ofte veldig tilbakevist. Hvorfor er for eksempel ikke en sammenkobling med NEW
(North East West - "prosjektet") med fastlandsforbindelse med tog via Finland, Russland til Kina
tatt med i nyttevurderingen? Hva med produksjonsøkning og effektivitetsøkningen på grunn av
kortere reisetid? Enn alle sparte liv på dårlige og glatte veier på vinterstid?Hva med miljø og natur
- er det tillagt tilstrekkelig tyngde? Hva med beredskap og økt forsvarsevne? Når Hitler så en
nytte av å bygge banen under krigen - hvor mange ganger større er egentlig nytten nå i vår tid?
Min oppfordring er tindrende klar, slik Demokratene har tatt til orde for i mange år. Bygg nordNorge banen. Gjør Norge til et helt land innen kommunikasjon og næringsutvikling.
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