
KVU-verksted Nord-Norgebanen
Tromsø 21. juni 2022



Velkommen



08.30 Velkommen 

08.45 Mandat, samfunnsmål og formål med KVU-en

09.00 Dagens jernbanestrekninger i nord, status Nordlandsbanen og Ofotbanen

09.30 Transportbehov; i dag og i framtiden mot 2060

10.00 Pause 

10.15 Presentasjon fra problembeskrivelse og behovsanalyse 

10.40 Gruppearbeid 

11.30 Lunsj 

12.30 Hvilke deler av transportbehovet kan løses ved en NNB?

13.15 Pause 

13.30 Gruppearbeid 

14.20 Pause 

14.30 Hvordan vil en Nord-Norgebane påvirke samfunnet, miljøet og omgivelsene?

15.00 Gruppearbeid 

15.45 Oppsummering

16.00 Slutt - vel hjem 

Program



• Samferdselsetater 

• Statsforvalteren 

• Regionråd

• Fylkeskommuner 

• Kommuner 

• Næringsliv 

• Interesseorganisasjoner 

• Aksjonsgrupper 

Deltakere 



Mandat, samfunnsmål og 
formål med KVU-en
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Oppdrag om KVU for Nord-Norgebanen 

• Supplerende tildelingsbrev 2022, nr. 2 av 24.2.2022 

• Utrede jernbaneløsninger mellom Fauske og Tromsø/Harstad

• Fokus på næringstransporter/gods og persontransport

• Ses i sammenheng med Ofotbanen og Nordlandsbanen. 

• Vurdere konsekvenser for andre deler av jernbanenettet i Norge og Sverige

• Formål de to KVU-ene: 

- KVU NN skal være beslutningsgrunnlag for konseptvalg for overordnede transportløsninger 
i Nord-Norge

- KVU NNB skal finne den mest aktuelle jernbaneløsningen for Nord-Norge

• Frist medio august 2023 (felles for begge)



To KVUer:

• KVU for transportløsninger i Nord-Norge

• KVU Nord-Norgebanen

Foto: Njål Svingheim)

Foredragsholdernotater
Presentasjonsnotater
Det pågår nå to utredninger i forbindelse med en mulig jernbaneutbygging i Nord-Norge. Den ene omfatter hele transportsystemet i landsdelen, altså både veitrafikk, sjøfart, luftfart og jernbane. Den heter KVU for Transportløsninger i Nord-Norge og har pågått i vel et og et halvt år. Den andre er en ren jernbaneutredning, KVU Nord-Norgebanen og fikk sitt mandat for få uker siden.



KVU Nord-
Norgebanen

Vurdere ulike løsninger for en 
mulig jernbane på strekningen 
Fauske – Tromsø med sidelinje til 
Harstad

Foredragsholdernotater
Presentasjonsnotater
Her er det kun ulike løsninger for en slik jernbaneforbindelse som skal utredes. Kartet viser traseer som er vurdert tidligere, NSB-utredningen i 1993.



KVU-prosessen 
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Organisering 

KVUen skal utarbeides i et samarbeid mellom 
Jernbanedirektoratets prosjektorganisasjon, 
konsulent og Bane NOR

• Bistand fra konsulent (Multiconsult) 

• Bistand fra Bane NOR: 

- trasésøk og lage kostnadsestimat for ny bane ved bruk 
av verktøyet Quantm

- bruke terrengmodell utarbeidet av Statens vegvesen 
ifm KVU for transportløsninger i Nord-Norge
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Samspill de to KVU-ene (fra tildelingsbrevet)

• Likest mulig organisering

• Felles referansebane 

• Felles tematiske arbeidsgrupper 

• Transportanalyser basert på 
etablerte transportmodeller

• Materiale utarbeidet i KVU NN skal 
anvendes i KVU NNB
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Samspill og organisering 

• Samtidige styringsgrupper

• I stor grad samme ressurser i begge 
KVU-ene

• Sektorintern koordineringsgruppe 
KVU NNB (Jdir og bane NOR)

• Jernbanesektoren prioritere 
ressursene mot «vår» KVU.



«Samfunnsmålet for utredningen er at det skal legges til rette for et 
jernbanetilbud som binder landet mer effektivt sammen, gir god 
utnyttelse av landsdelens ressursgrunnlag og fremmer verdiskaping, 
regional- og nasjonal utvikling, samt klima og miljø, samfunnssikkerhet 
og beredskap.» Departementet ber Jernbanedirektoratet utarbeide og 
foreslå effektmål for KVU for Nord-Norgebanen.»

Samfunnsmålet



I arbeidet med KVU skal mest 
mulig av fakta på bordet:

Transportbehovet?

Positive ringvirkninger?

Negative konsekvenser?

Hvilken nytte får vi?

Hva kan det koste?

Natur, klima, reindrift?

Konsekvenser 

Foto: Njål Svingheim)



oDagens kapasitet og planlagte forbedringstiltak – Bane NOR v/Thor 
Brækkan

oDagens trafikk på gods og person – Jernbanedirektoratet v/ Tor 
Nicolaisen 

oBetraktninger fra godstransportør - CargoNet v/Carl Fredrik Karlsen

oBetraktninger fra aktør på persontransport – SJ v/Jdir Njål 
Svingheim 

Kl. 09.00 Dagens jernbanestrekninger i 
nord, status Nordlandsbanen og Ofotbanen
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• Ofotbanen

- Person-trafikk:
Rutebundet tilbud Narvik-Luleå (1 togpar per døgn), pluss Narvik-Luleå-
Stockholm (nattog, 1 togpar per døgn), samt Turist-/charter-tog Narvik-
Bjørnfjell-Kiruna (2 togpar per døgn): 60 000 reisende per år, men stigende.  

- Gods-trafikk:
Kombigods: 3 togpar mellom Narvik og Alnabru, inkl Narvik-Malmø/Padborg-
Alnabru-Narvik (sjømat-toget). Samlet godsmengde på om lag 700 000 tonn + 
per år.
Malm fra Kiruna (LKAB) og Pajala (Kaunis) til Narvik: 21 + 2,2 = 23,2 millioner 
tonn per år.

Dagens etterspørsel for Ofotbanen (2021-nivå)
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• Nordlandsbanen:

- Person-trafikk:
Saltenpendelen (Bodø-Rognan): Om lag 99 000 reisende per år, men 
stigende opp mot 117 000 som det var før pandemien, eller over.
Regiontog og fjerntog (Bodø-Mo-Mosjøen-Trondheim): Om lag 355 000 
reisende per år, men stigende opp mot 470 000 som det var før pandemien, 
eller over.
(Trønderbanen – regiontog mellom Støren/Trondheim og Steinkjer: 1,6 mio
per år, 2018-nivå.)

- Gods-trafikk:
Kombigods: Økning fra 2 togpar i 2019 til 4 togpar i 2022, og derved en 
økning i godsmengde fra om lag 350 000–450 000 tonn til 800 000–900 
000 tonn per år.
Malm fra Ørtfjell til Mo: 4,0 millioner tonn + per år (2018-nivå).

Dagens etterspørsel for Nordlandsbanen (2021-nivå)



Persontrafikken 
på 
Nordlandsbanen

Dagens situasjon og noen tanker 
framover fra SJ Norge



SJ Norge

• Tok over trafikken i nord 
fra juni 2020

• Sterkt påvirket av 
pandemien

• Tegn til bedring i sommer
• Rundt 20-30% under 

2019-nivå



SJ Norge
• Ferie- og fritidsreisende tilbake i 

større grad
• Forretningsreisende ikke tilbake 

som før
• Flere tomme sovekupeer på 

nattogene enn før
• Håper på god sommer i 

fjerntogene
• 10-15% reduksjon på 

Saltenpendelen ift 2019



SJ Norge
• Togbussforbindelser og –

samarbeid viktig
• Gir et sammenhengende, sømløst 

og pålitelig transporttilbud for 
kundene

• Nyoppussede familievogner satt 
inn i fjerntogene i vår

• Kommer med nyombygde 
liggestolvogner i fjerntog til 
høsten

• Satser på nye rabattordninger for 
å øke trafikken igjen



oTroms og Finnmark fylkeskommune v/Bjørn H. Kavli, 
Divisjonsdirektør for samferdsel

oForsvaret v/Eskil Enger-Johnsen 

oSjømatnæringa - Lerøy Aurora v/Hugo Nilsen –meldt forfall 

Kl. 09.30 Transportbehov; i dag og i 
framtiden mot 2060



Problembeskrivelse og 
behovsanalyse



KVU-prosessen



Hva vet vi om dagens situasjon?



Bosettingsmønster

Foredragsholdernotater
Presentasjonsnotater
Illustrasjon fra 2019 utredningen Etterspørsel etter transport og markedet for Nord-Norgebanen avhenger av befolkning og arbeidsplasser – både antall, hvor og hvor tett de er lokalisertI SSBs prognoser forventes det ikke særlig vekst i befolkningen fram til 2050. Det viktigste unntaket er Tromsø. Telemarkforsking har noe mer konservative framskrivingerSSB kommer med nye prognoser i juli



Tetthet arbeidsplasser 

Foredragsholdernotater
Presentasjonsnotater
Arbeidsplassene er konsentrert i de fire byene (inkl Harstad og Bodø)



Persontransport



• Nordlandsbanen

- 70 prosent av reisene er 
internt i Nordland

- Nesten en tredel Fauske –
Bodø

- Samme andel Trondheim –
Majavatn

- 2019:  324 000 påstigende 
passasjerer Majavatn – Bodø

Persontransport på Nordlandsbanen

Foredragsholdernotater
Presentasjonsnotater
Persontrafikk mellom alle stasjonene på Nordlandsbanen (inkl. påstigninger, avstigninger og overgangsreiser), 2013-2019. Regiontogtrafikk i Trøndelag er unntatt.



Persontrafikk Ofotbanen

Foredragsholdernotater
Presentasjonsnotater
Persontrafikk på Ofotbanen. Banen har liten trafikk per år (65 000 påstiginger) sammenlignet med Nordlandsbanen. På Ofotbanen reiser de fleste (91 prosent) over grensen til og fra Norge. Bare 9 prosent av reisene er internt i Norge. 89 prosent reiser til og fra Narvik over den svenske grensen. Det har vært relativt sterk økning i persontrafikk på Ofotbanen. Antall reiser på banen har økt med 48 prosent siden 2014.



Godstransport 



Sjømat - lakseslakterier

Foredragsholdernotater
Presentasjonsnotater
Stort antall som kan frakte sjømat på jernbane. En del sjømat sendes med tog i dag – både med Ofotbanen og Nordlandsbanen



Mineralaktører og industri

Foredragsholdernotater
Presentasjonsnotater
Mineraler og industriprodukter kan være en del av markedet for Nord-Norgebanen. Fordeling mellom vei, jernbane og skip avhenger i stor grad av godsets verdi



Dagligvarer til Nord-Norge 



Inntransport dagligvarer med tog 2021, 
fordelt på terminaler

Foredragsholdernotater
Presentasjonsnotater
Omtrent halvparten av dagligvarer med tog går med Ofotbanen til Narvik, bruk av svenske jernbanenettet



Transportutfordringene 

Foredragsholdernotater
Presentasjonsnotater
Økte kostander – dårlig forutsigbarhet Samfunnsmålet er et svar på kjente transportutfordringer i Nord-Norge 



• Store verdier knyttet til arealer og naturressurser

- Reindriftens arealgrunnlag 

- Verneområder

- Landskap

- Samiske kulturminner

• Klimavirkninger

Klima og miljø

Foredragsholdernotater
Presentasjonsnotater
Klar bestilling for å vurdere klimavirkninger Såkalte ikke prissatte konsekvenser vurderes grundig i KVU-prosessen, stort sett basert på eksisterende registreringer og kunnskap.



Hvilke behov kan en Nord-Norgebane løse?



• Beskrive bredden i behov knyttet til utfordringene i 
problembeskrivelsen

• Kartlegge relevante interessenter/aktører i en interessentanalyse

- Hvem berøres av tiltaket 

- Avdekke interessekonflikter 

- Vurdere styrken i de ulike behovene 

• Avklare hvilket/hvilke behov som skal legges til grunn for utvikling og 
vurdering av løsninger (prosjektutløsende behov)

Behovsanalysen skal…

Foredragsholdernotater
Presentasjonsnotater
Behovene kartlegges med tre innfallsvinkler for å unngå å overse noe, Normative behov, Interessentanalyse, Etterspørselsbaserte behov



Betydelig overlapp med normative behov for KVU Nord-Norge 

• Kilder nasjonale behov:

- NTP 2022 – 2033

- Meld.St.9 (2020-2021) Mennesker, muligheter og norske interesser i nord

- Strategi for samfunnssikkerhet i transportsektoren

• Kilder regionale behov:

- Fylkesplaner

- Fylkenes samferdselsplaner

- Strategier for næringsutvikling

- Verkstedet i Tromsø

• Lokale behov

Normative behov



Betydelig overlapp med etterspørselsbaserte behov for KVU Nord-Norge 

• Drivere for etterspørselsbaserte behov

- Befolkningsutvikling

- Aktivitet i transportintensive næringer 

• Nye transportintensive bedrifter

- Konkrete planer

- Scenarioer KVU Nord-Norge – rapport i november

• Viktig å presisere hva ulike brukere trenger av «transportkvalitet» 
(reisetid, forutsigbarhet, …)

Etterspørselsbaserte behov



Mange av de samme interessentene som i KVU Nord-Norge

• Analysen spisses mot interessenter som kan etterspørre 
jernbanetransport

- Hvilke geografiske områder

- Reiseformål og reiserelasjoner

- Varetyper med ulike krav til transportkvalitet (framføringstid, 
forutsigbarhet, transportkostnader, …) 

Interessentanalyse



Gruppearbeid 1 



• Gruppeoppgaver for å sikre 
gode diskusjoner og innspill til det videre 
arbeidet med utredningen

• Struktur: individuell – gruppe - plenum

Gruppeoppgaver



Oppgave 1

Hvilket transportbehov 
dekker dagens jernbane, 
(Nordlandsbanen og 
Ofotbanen) på kort og lang 
sikt (2060)?



- Konseptuelle muligheter 
- Ulike tilbudskonsepter 

Hvilke deler av 
transportbehovet kan 
løses ved en NNB?



Bunntekst 47

Hva er et konsept? 

«Et konsept er en mulig måte å gå fram på for å løse et 
problem eller skape en endring»

Det avgjørende for om to alternativer er konseptuelt forskjellig er om 
de har reelt forskjellige samfunnsvirkninger/behovstilfredsstillelse 

• Møter ulike typer behov/gir forskjellige typer virkninger

• Har ulikt ambisjonsnivå

Foredragsholdernotater
Presentasjonsnotater
Cecilie
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Hva skal til for å gi et togtilbud?

Foredragsholdernotater
Presentasjonsnotater
Cecilie



Bunntekst 49

Trinn 1 Tiltak som 
påvirker 

etterspørsel

•Økonomiske virkemidler
•Arealbruk
•Tiltak for å redusere aktivitet
•Økt bruk av digitale løsninger

Trinn 2 Tiltak som 
gir mer effektiv 

utnyttelse av eks. 
infra-struktur

•fordeling av trafikk/transportbehov mellom tilgengelige transportformer
•Bedre prioritering mellom trafikkslagene på bane (gods og person) 
•Bedre utnyttelse av dagens kapasitet på eksisterende jernbane
•Optimalisering gjennom intelligente transportsystemer/ delingsøkonomi

Trinn 3 Mindre tiltak 

•Kapasitetstiltak på dagens jernbaneinfrastruktur
•Økt materiellkapasitet 
•Utvikle knutepunkter og terminaler 
•Elektrifisering 
•Tilrettelegge for bedre samordning mellom transportformer

Trinn 4 Større tiltak 
og nyinvesteringer

•Full utbygging av et jernbanetilbud for gods- og persontransport Fauske – Narvik – Tromsø med arm til Harstad
•Ny godsbane Fauske – Tromsø
•Bygge ut et jernbanetilbud mellom Fauske og Tromsø optimalisert etter infrastrukturkostnader
•Etablere tilbud Fauske – Narvik eller Narvik - Tromsø



Bunntekst 50

Hvordan komme fram til ulike konsepter?

TilbudTransportbehov



Bunntekst 51

Hvordan komme fram til ulike konsepter?

TilbudTransportbehov Tilbud InfrastrukturTransportbehov



Bunntekst 52

Hvordan komme fram til ulike konsepter?

TilbudTransportbehov Tilbud InfrastrukturTransportbehov Tilbud Infrastruktur

Kjøretøy

Transportbehov



Bunntekst 53

Hva er et tilbudskonsept?

• I Jernbanedirektoratets strategiske arbeid jobber vi med 
tilbudskonsepter

"De aspektene ved et togtilbud som kunden forholder seg til"

• For persontransport

Linjestruktur/stoppmønster - Frekvens - Døgnfordeling - Kjøretid - Materiell

• For godstransport

Linjestruktur/stoppmønster - Frekvens - Døgnfordeling - Kjøretid - Lengde/vekt

Foredragsholdernotater
Presentasjonsnotater
Fredrik



Bunntekst 54

Metode for å utvikle ulike konsept

• Markedstilnærming: Hvilke markedssegmenter er banen til for?

- Stiller krav til banens utforming

• Geografisk tilnærming: Hvilke geografiske markeder skal banen 
betjene?

- Hvilke strekninger skal bygges?



Bunntekst 55

Markedstilnærming

Persontransport med godstransport

• Høy hastighet

• Gradienter spiller mindre rolle

• Stasjonsstruktur viktig

• Kryssingsmønster tilpasset 
persontog

Godstransport med persontransport

• Lavere hastighet

• Gradienter spiller en stor rolle

• Stasjonsstruktur mindre viktig

• Persontogene tilpasser seg 
godstogenes ruteopplegg



Bunntekst 56

Geografisk tilnærming 
Tromsø

Harstad

Bodø
Fauske

Narvik

• Konsept 1

Foredragsholdernotater
Presentasjonsnotater
Fredrik



Bunntekst 57

Geografisk tilnærming 
Tromsø

Bodø
Fauske

Narvik

• Konsept 2

Foredragsholdernotater
Presentasjonsnotater
Fredrik



Bunntekst 58

Geografisk tilnærming 
Tromsø

Harstad

Bodø
Fauske

Narvik

• Konsept 3

Foredragsholdernotater
Presentasjonsnotater
Fredrik



Tromsø

Bodø
Fauske

Narvik

Bunntekst 59

Geografisk tilnærming 

• Konsept 4

Foredragsholdernotater
Presentasjonsnotater
Fredrik



Bodø
Fauske

Narvik

Bunntekst 60

Geografisk tilnærming 

• Konsept 5

Foredragsholdernotater
Presentasjonsnotater
Fredrik



Bunntekst 61

Markedstilnærming

G
eo

gr
af

is
k 

ti
ln

æ
rm

in
g Tromsø

Harstad

Bodø
Fauske

Narvik

Tromsø

Bodø
Fauske

Narvik

Tromsø
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Tromsø

Bodø
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Persontog-orientert Godstog-orientert

Bodø
Fauske

Narvik

Tilbudskonsept godstransport

Tilbudskonsept persontransport

Tilbudskonsept godstransport

Tilbudskonsept persontransport

Tilbudskonsept godstransport

Tilbudskonsept persontransport

Tilbudskonsept godstransport

Tilbudskonsept persontransport

Tilbudskonsept godstransport

Tilbudskonsept persontransport

Tilbudskonsept godstransport

Tilbudskonsept persontransport

Tilbudskonsept godstransport

Tilbudskonsept persontransport

Tilbudskonsept godstransport

Tilbudskonsept persontransport

Tilbudskonsept godstransport

Tilbudskonsept persontransport

Tilbudskonsept godstransport

Tilbudskonsept persontransport



Gruppearbeid 2 



Oppgave 2

Hvilket transportbehov er de 
viktigste en Nord-Norgebane 
kan løse?



o Sametinget v/ Sametingsråd Hans Ole Eira 

o Statsforvalteren i Nordland v/ Stein Tage Domaas

o Naturvernforbundet v/fylkesleder Jon Arne Jørstad i Troms - meldt 
forfall

o Arctic-365 v/Lena Nymark 

Kl. 14.05 Hvordan vil en Nord-Norgebane 
påvirke samfunnet, miljøet og omgivelsene?



Gruppearbeid 3 



Oppgave 3

Hvordan bør utredningen 
håndtere 
interessekonflikter?



• Veien videre – oppsummerende rapport fra verkstedet 

• Hjemmeside, info om utredningsarbeidet: 

https://www.jernbanedirektoratet.no/kvu-nordnorgebanen

• KVUen skal oversendes til SD medio august 2023 med påfølgende 
høring

Oppsummering

https://www.jernbanedirektoratet.no/kvu-nordnorgebanen
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