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http://www.gratangen.kommune.no/


Globale perspektiver
• Globalisering og internasjonalisering setter krav til 

gode internasjonale forbindelser, ikke minst for 
godstrafikken

• EUs styringsorganer utvikler lovverk og stimulans for 
dette 

• Importørene og konsumentene i EU krever i økende 
grad etisk og bærekraftig transport av mat

• Kan ramme sjømateksporten dersom vi ikke omstiller 
til skinner.

Kilde: White paper 2011- Roadmap to a single European Transport Area
Report on logistics in the EU and multimodal transport in the new TEN-T corridors (2015/2348(INI)



Nasjonale mål
Transportsystem som: 

• er robust, driftssikkert og pålitelig 

• fremmer verdiskapning

• bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet

• Ivaretar sikkerhet og beredskap 

Mer gods på bane!

Kilde: 
Jernbanesektoren – handlingsprogram 2018-2029
Meld. St. 33 (2016-2017) og Innst. 460S (2016-2017) som ble enstemmig vedtatt i Stortinget.



Eksportverdi Norge
Passerte for første gang NOK 90 milliarder
• Laks og ørret: 65.3 mrd
• Hvitfisk 13.8 mrd
• Pelagisk 7.8 mrd
• Skalldyr 1.9 mrd

Kvantum
• 2.4 millioner t sjømat, 146 land  
• 84 mill måltider/dag

- I 2035 kan fisken være mer verdt enn 
oljen

SJØMAT-FAKTA 2016 

Eksportverdi Nord-Norge 
• Eksportverdien ca. 36 mrd/40% av nasjonal verdi 

(tilsvarer ca. Tromsbane enkeltspor/50% av 
dobbeltspor)

Kvantum
• Ca.  860 000 t, hvorav 550 000 t laks og ørret 

Kilde: 
Norges Sjømatråd
Rapport fra en arbeidsgruppe oppnevnt av Det Kongelige Vitenskapers Selskap (DKNVS) 0g Norges Tekniske Vitenskapsakademi (NTVA), 2012



Godstransport (1)

• 40 prosent av den norske sjømateksporten kommer fra Nord-Norge. Andel og totalvolum vil 

øke dramatisk i de kommende  ti-årene  

• Sjømatnæringene i Finnmark, Troms og Nordland transporterte  ca 3,3 millioner tonn inn 

og ut av anlegg i 2014

• Havbruks-næringen 530 000, tradisjonell fangst for 850 000 tonn i utgående transport i 

2014. 

• 57 prosent av sjømattransporten ut av de tre fylkene ble fraktet med bil

• 43 prosent med båt

• Togtransporten blir brukt i kombinasjon med bil. Mengden fisk transportert med tog inngår 

derfor også i tallene for biltransporten



• Mesteparten av togtransporten gikk fra Narvik

• Mye av sjømattransporten fra Nord-Norge til Oslo blir fraktet med tog 

fra Narvik til Alnabru, andelen er økende

• 43 000 fullastede vogntog

• Vedlikeholdsetterslepet på FV i Troms estimert til ca. 5,9 milliarder 
(2013) - usikkerhetsspenn 4,5 - 7,6 milliarder

• Vegnettet i Troms ikke dimensjonert for forventet produksjonsøkning

Godstransport (2)



Legg spesiell merke til ÅDT-
belastningen på E-10

Kilde: Fra kyst til marked – sjømattransporter i Nord-
Norge i  2014



Klimagevinster (1)
•Diesel veier 840 gram per liter og gir 3,18 kg CO2-

utslipp per kg diesel

• Tromsø – Oslo, via Sverige– 730l diesel inkl. 

tomgangskjøring

•Gir 2000 tonn CO2

•Multiplisert med ca. 45 000 turer gir dette et totalt 

årlig utslipp på ca. 90 000 tonn CO2



Klimagevinster (2)
• Dersom man forutsetter at toget bruker vann- eller vindkraft-

produsert energi, er utslippene lik null

• Dersom man derimot går ut fra at all energi til togene skal komme fra 

et gasskraftverk som slipper  ut for eksempel 350 000 tonn CO2 per 

TWh, blir utslippet på ca. 21 000 tonn CO2 for frakt av den samme 

godsmengden med tog

• Svenske X2000-toget slipper ut like mye CO2 på en kilometer som en 

bil gjør på en meter

• Uavhengig av løsning gir det en betydelig reduksjon i utslipp av CO2 i 

forhold til veitransport. 



Hvorfor Tromsbanen?



Med definisjon på ca. en times reisetid fra jernbanestasjon vil Tromsbanen sammen med de nye veiprosjekter i Nordre 
Nordland dekke disse regionene (folketallutvikling fra 2008 til 2014):

Region 2000 2008 2014

Sør-Troms 36 529 35 733 36 307

Midt-Troms 30 585 29 754 30 103

Tromsø-området 67 390 73 219 79 517

Ofoten 29 198 28 039 28 191

Lofoten 24 347 23 577 24 039

Vesterålen 31 341 30 017 30 438

Totaler 219 390 220 339 228 595
Av ovennevte vil Harstad-regionen, Midt-Troms og Tromsø-regionen regnes som et primært influensområde for 

Tromsbanen, dvs. de kommuner som får direkte nytteeffekt.  Bosetning (2015):  151 480 innbyggere.  

Befolkningsgrunnlag

Ofotenregionen (28.191 innbyggere i matrisen over) vil også kunne regnes med for beregning av nytteeffekt av 

Tromsbanen.  Lofoten og Vesterålen som et «ytre» influens-område for passasjertrafikk, men primærområde for gods-

og sjømattransport.



1) Trønderbanen: Banestrekningen på 165 km Trondheim – Steinkjer, som inngår i Nordlandsbanen: 
influensområde (jernbanekommunene): 270 000 innbyggere, av disse 190 000 i Trondheim)

2) Nordlandsbanen (Trondheim – Bodø): samlet befolkningsgrunnlag 360 000 innbyggere, medtatt 
Trønderbanen – se ovenfor.

3) Saltenpendelen: Banestrekning  81 km Bodø – Saltdal – influensområde: 66 755 innbyggere

4) Helgelandspendelen, forslag under utarbeidelse for å dekke området Mo i Rana til Mosjøen, 
influensområde, innbyggertall, 84 000.

5) Rørosbanen (kommunene Hamar, Elverum, Løten, Åmot: Innbyggertall (2014): 55 579

Andre jernbaneregioner



Kostnader
Utredningen skal svare på det!

MEN, basert på flere kilder :

• Fauske-Tromsø ca. 80 mrd

• Tromsø-Narvik med sidearm Harstad, ca. 40 mrd

• Tromsø-Narvik uten sidearm, ca. 27 mrd

OG KA FÅR MAINN FØRR 40 MRD I DESSAN DAGAN?

• 2 nye U-båter (skrotes etter 30 år)

• 2 tuneller under Oslo sentrum

• 17 F-35 kampfly

• Dekning av 4 års skatteunndragelser I Norge



Hvorfor en Nord-Norge 
bane - oppsummert
• EUs krav om etisk og bærekraftig 

transport 

• Nasjonale mål

• Fylkesveiene har ikke kapasitet

• Mye mer gods må over på 
jernbane

• Jernbane er bærekraftig

• Mer enn tilstrekkelig 
befolkningsgrunnlag


