
BIDRAG TIL INNSPILLKONFERANSEN I NARVIK 11.09.2018. 
  
Utredning av ny jernbanestrekning mellom Fauske og Tromsø. 
  
Tromskomiteen for jernbane har som hovedformål å arbeide for å få bygd Nord-Norge-banen, dvs. 
jernbane på langs av Nord-Norge nord for Fauske. 
  
Dette innspillet handler ikke om hva som skal bygges av Nord-Norge-banen, om eller 
hvordan den skal bygges, men det handler om at den skal bygges! 
  
I neste måned er det 72 år siden det navngjetne jernbanemøtet fant sted her i Narvik. Da 
møttes representanter fra våre tre nordligste fylker – 94 ordførere, medlemmer fra Troms 
og Nordland jernbanekomiteer, folk fra næringslivet og humanitære institusjoner, og fra sivil 
og militær administrasjon. Møtet konkluderte med: “Om stambanekravet står Nord-Norge 
samlet.” I etterkant strømmet det inn over 40 tilslutningsuttalelser fra nordnorske byer og 
kommuner. Her er et utdrag fra Torsken kommune på Senja: “En stambane fram til Kirkenes 
vil knytte Nord-Norge fastere til det øvrige land og skape vilkår for langt bedre utnytting av 
de rike muligheter vår landsdel har å by på både på land og sjø.” 
  
De som da tenkte på Nord-Norge som EN region, skulle ha visst at over 70 år seinere står vi 
her på stedet hvil når det gjelder jernbane. 
I alle tiår som er gått siden da, har det blitt sagt fra øverste hold at i Nord-Norge er det for 
lite folk, for lange avstander og altfor dyrt å bygge jernbane. Disse inndoktrinerte mytene har 
den nordnorske befolkningen forlengst sluttet å forholde seg til. Men både statsminister og 
nylig avtrådt samferdselsminister har holdt fast ved dem når de er blitt utfordret om 
jernbanespørsmål i nord. 
* Istedenfor å bruke den økonomiske eksportverdien som tilføres staten av alt som føres ut 
av denne landsdelen, som målestokk – telles heller personer. 
* Istedenfor å peke på forkortet reisetid med tog, måles heller lange avstander i mil. 
Konsekvensutredningen fra 1992 beregnet reisetida med tog mellom Fauske og Narvik til 1t. 
12min. (mot nåværende 5t. med buss) – og mellom Fauske og Tromsø til 2t.36min. (mot 
nåværende 9 t. med buss). 
* Istedenfor å bygge jernbane vil de heller bruke pengene på “mye annen god infrastruktur.” 
Dette er ingen nyhet. Både flertallet i Jernbanekommisjonen av 1949 og stortingsflertallet i 
1994 konkluderte med at nord for Fauske fikk det holde med asfaltert vei. 
  
Det er disse veiene tungtrafikken nå gjør sitt beste for å slite ned. 
Situasjonen ble aktualisert under Husøydagan i år. Bare ut fra Senja går det 15.000 fullasta 
fisketrailere pr. år på veier som ikke er dimensjonert for slik tungtransport. Nå som Senja får 
lakseslakteri, vil det medføre ytterligere trafikkøkning. Ingen krever jernbane til yttersida av 
Senja, men en Nord-Norge-bane gir kortere tilførselsveier med lavere 
vedlikeholdskostnader. Fylkesråd for samferdsel og miljø i Troms, Ivar B. Prestbakmo, satte 
søkelys på problemet med dette utsagnet: “Dersom vi som nasjon ikke er istand til å ivareta 
en trygg og framkommelig sjømattransport, gjør vi oss sjøl en bjørnetjeneste.” Det er ikke 
snakk om å velge mellom vei eller jernbane, men en sømløs både/og-transport. 
  
Så lenge oppdragsgiverne til denne nye utredningen bruker disse tomme mytene om for 
langt, for dyrt og for lite folk – også etter at utredningsbestillingen er gjort kjent – melder det 
seg en viss uro over om de allerede kan ha forhåndskonkludert resultatet. 



  
Ved det store jernbanemøtet i Narvik i 1946 var det ingen gitt å forutse den voldsome 
tungtrafikkveksten i nord. Klimautfordringene hadde heller ikke meldt seg. Dagens Norge har 
sterk økonomi og rik erfaringsbase for å kunnne løse svære tekniske utfordringer – noe som 
en før bare kunne drømme om. 
  
Ifølge Jernbanedirektoratets oppdragsbrev skal det utarbeides en konseptvalgsutredning 
(KVU) så langt Jernbanedirektoratet vurderer det som hensiktsmessig. Formelt kreves at KVU 
skal brukes i offentlige prosjekt som vil koste over 750 millioner, for å kunne gå videre med 
en konsekvensutredning. Det gjør jernbanestrekningen Fauske – Tromsø så desidert. Siden 
alle aktuelle konsepter ble evaluert i konsekvensutredningen i 1992, er det grunn til å hevde 
at KVU egentlig ble utført da, selv om KVU som formelt begrep ikke eksisterte i 1992.  
Det forventes derfor at Utredningsgruppa sorterer ut det som kreves av en KVU idag, og som 
allerede er utført. Ved å unngå tidkrevende opp-att-arbeid, kan den nye 
konsekvensutredningen komme fort igang. Det tas for gitt at Jernbanedirektoratet vurderer 
det som hensiktsmessig å hindre en ytterligere forsinkelse. 
  
I oktober ifjor besøkte daværende jernbanedirektør Tromsø kommune. Under et togmøte 
der ga hun uttrykk for å prioritere utbedringer av eksisterende jernbanestrekninger i nord 
framfor den aktuelle strekningen mellom Fauske og Tromsø – den som faktisk ligger i 
bestillingen. Denne rokeringen i rekkefølgen forklarte hun med at “i jernbanesektoren 
tenkes veldig langsiktig.” En slik påminnelse trengs ikke. Om 5 år runder vi 100-årsdagen for 
stortingsvedtaket om realisering av oppstart av Tromsbaneparsellen.  
Men la oss glømme “alle feil ifrå igår” og heller erkjenne at vi nå står framfor tidenes 
skiftespor. 
  
Først når denne landsdelen har en framtidsretta og miljøvennlig transport på linje med 
resten av landet, blir Nord-Norge en integrert og likeverdig del av nasjonen Norge. 
  
  
  
På vegne av Tromskomiteen for jernbane, 
Hilde Sagland, styremedlem. 
  
 


