
Innspillskonferanse 8.juni 2018
Jernbane Fauske-Tromsø
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Kjøreplan

2

• 11.00-12.15 Info om prosjektet
• 12.15-12.45 Pause med enkel servering
• 12.45-14.00 Forhåndsinnmeldte innspill
• 14.00-15.00 Diskusjon og oppsummering

• Møteleder: Jarle J. Vaage

• Nettside: www.jernbanedirektoratet.no/nordnorgebanen
• E-post: nordnorgebanen@jernbanedirektoratet.no

Foto: Bjørn Leirvik

http://www.jernbanedirektoratet.no/nordnorgebanen
mailto:nordnorgebanen@jernbanedirektoratet.no


Del 1 – Informasjon om prosjektet

 Om bakgrunnen for oppdraget og framdriftsplan

 Jernbanetraséer mellom Fauske og Tromsø

 Kort om metodikken bak markeds- og transportanalyse samt 
samfunnsøkonomisk analyse

 15 min. Kommentarer og spørsmål fra salen.
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Foto: Njål Svingheim



Del 2 – Innspill og diskusjon

Forberedte innlegg fra:
Troms fylkeskommune
Sametinget
Forsvaret
Nordland fylkeskommune
Tromsø kommunes jernbaneutvalg
Tromskomiteen for jernbane
NITO avd. Troms
Naturvernforbundet i Troms

Diskusjon og oppsummering4

Foto: Øystein Grue



«Jernbanedirektoratet skal sørge for at 
jernbanesektoren drives mest mulig effektivt, 
sikkert og miljøvennlig til beste for de 
reisende, godstransporten og samfunnet.»



« Å initiere, utvikle og presentere forslag som 
angår utviklingen av jernbanen og 
kollektivtransportsystemet i lys av de 
transportbehovene direktoratet identifiserer.»



Jernbanedirektoratet

• Jernbanedirektoratet har ansvar for utvikling av det framtidige 
jernbanetilbudet i Norge. I dette inngår utvikling av infrastruktur, 
persontogmateriell, kompetanse og andre innsatsfaktorer som er 
nødvendig for å presentere et togtilbud.

• Jernbanedirektoratet utarbeider strategidokumenter og utredninger, 
deltar i samferdselsetatenes arbeid med grunnlaget for Nasjonal 
transportplan og utarbeider jernbanens handlingsprogram.

• Jernbanedirektoratet inngår avtaler med Bane NOR om 
tilgjengelighet til eksisterende infrastruktur og utvikling av ny.
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Kilde: Figur 4.2 Ny struktur i JernbanesektorenNasjonal transportplan 2018-2029  



Arctic Ocean Railway (Rovaniemi-Kirkenes)
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• Nord-Norgebanen utredes 
uavhengig av utredning 
Rovaniemi-Kirkenes



Om oppdraget
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v. Hans-Einar Lundli, prosjektleder Jernbanedirektoratet
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Oppdragsbrev - oppdatert kostnadsanslag jernbane 
Fauske -Tromsø
Vi viser til Meld. St.33 (2016-2017) Nasjonal transportplan 2018-2029 vedrørende utredning av jernbanestrekning 
Fauske-Tromsø.

I Jernbaneverkets rapport «Jernbanens rolle i nord» fra 2011 ble det utført et grovt kostnadsanslag av en utbygging 
Fauske-Tromsø (Alternativ 1: Nord-Norgebanen). Anslaget viste at tiltaket ville koste mellom 40 og 60 mrd. kr. Det ble 
ikke gjennomført en egen ny samfunnsøkonomisk analyse.

Samferdselsdepartementet ber Jernbanedirektoratet utarbeide et oppdatert kostnadsanslag for en ny 
jernbanestrekning Fauske-Tromsø basert på den trasé som ble vurdert i rapporten
«Jernbanens rolle i nord». Det bes samtidig om at det vurderes en mulig trinnvis utbygging. Det skal i tillegg gjøres en 
samfunnsøkonomisk analyse for en slik utbygging.

Det skal ikke utarbeides en konseptvalgutredning (KVU) med de formelle og prosessuelle krav som settes til en slik 
utredning, men KVU-metodikken skal følges så langt Jernbanedirektoratet vurderer det som hensiktsmessig. 
Kostnadsanslag skal være på utredningsnivå med +/- 40 % usikkerhet.

Vi gjør oppmerksom på at det i henhold til etablert praksis skal gjennomføres konsultasjoner med Sametinget.

Vi ber Jernbanedirektoratet innen 1. februar 2018 oversende en fremdriftsplan for overstående.



NSB sin utredning 1991-1993
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Konklusjon i 1993

• Stortinget 1993: Utredningen viste at kostnadene til bygging 
av banen vil ligge i området 10 ganger større enn nytten. 
Stortinget skrinla prosjektet
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St.meld. nr 28 (1993-94)



Jernbanens rolle i nord (2011)

• Jernbaneverket ble bedt om å vurdere en mulig 
jernbaneutbygging i nord som et bidrag til en helhetlig 
transportutredning for nordområdene.

Konklusjon 2011:
• «Videre satsing på nødvendig kapasitetsutvidelser og 

oppgradering av Ofotbanen og Nordlandsbanen er 
viktig og riktig prioritering framover»
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Hvorfor oppdatere kunnskapsgrunnlaget?

Oppdatere kunnskapen om nytten av en bane:
- Potensielle framtidige godsmengder og tilhørende nytteverdier for en slik bane 
kan være vesentlig større enn hva tidligere utredninger har lagt til grunn
- Spesielt veksten og framtidsutsiktene til sjømat/marine næringer som er 
bakgrunnen for dette

Oppdatere kunnskapen om kostnadene ved å bygge en bane:
- Anslått til 40-60 mrd for Fauske-Tromsø i 2011-rapporten
- Utarbeide nye anslag basert på dagens priser
- Kostnadsanslag med en usikkerhet på +/- 40%

Resultatene skal kunne omtales i neste rullering av Nasjonal transportplan (2022-
2033)
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Framdriftsplan
Vår 2018:
• Planlegge utredningsarbeidet
• Kartlegge eksisterende materiale

Høst 2018:
• Gjennomføring av innspillskonferanser/medvirkningsprosesser 
• Gjennomføring av eksternt konsulentoppdrag

Vår 2019:
• Kvalitetssikring av kostnadsestimater, nyttepotensialer med mer 
• Ferdig utredning sendes på offentlig høring og ettersyn innen 15.mai 2019 

Høst 2019:
• Frist for innsending av høringsmerknader ca 1. september 2019
• Ferdigstilling av endelig rapport innen 1.oktober 2019 og oversending til Samferdselsdepartementet 
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En overordnet utredning

• Ikke nye traséutredninger
• Bygger på NSB sin utredning fra 1991-93 som var omfattende og 

inkluderte vurdering av en rekke ulike traséalternativer
• Vårt oppdrag er primært Fauske-Narvik-Tromsø
• Men foreløpig holder vi det åpent om utredningen også skal 

inkludere en trasé til Harstad
• Vurdere en mulig trinnvis utbygging
• Kostnader, nytte
• Samiske interesser
• Miljøkonsekvenser
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Jernbanetraséer mellom Fauske og Tromsø
v/ Helge Voldsund, Jernbanedirektoratet
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Foto: Njål Svingheim



Korridorer utredet i 1992
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• Analyserte korridorer er markert med tykkere rød strek

• Dette valget av korridor må ikke forveksles med valg av 
alternativ for utbygging. Det er et foreløpig og skjønnsmessig 
valg av den korridor som ser ut til å kunne gi den beste nytte-
/kostnadsverdien innenfor de enkelte delstrekninger.

• De forholdene som er vurdert mot hverandre, er 
investeringskostnader, lengde, kjøretid og markedsgrunnlag 
samt spesielle problemer.

• De «tunnel-frie» korridorene er ikke  aktuelle i denne 
sammenheng (dvs 1992) fordi miljøaspektene ikke er vurdert.
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Korridoralternativer som vurderes nå (1)
Bestilte korridoralternativer (fra 2011-utredningen) :
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Korridoralternativer som vurderes nå (2)
Bestilte korridoralternativer (fra 2011-utredningen) :

Det vurderes også tatt med følgende korridoralternativer:



Tekniske forutsetninger lagt til grunn i 1992  og 
dagens regelverk

• Dagens Teknisk regelverk
- Vdim = 200 km/t
- Rnorm = 2000 m
- sbest = 12,5 ‰

- Kryssingssporlengde L = 740 m
- Samtidig innkjør
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• Planutredning 1992
- Vdim = 200 km/t
- Rmin = 2400 m
- smaks = 13 ‰

- Kryssingssporlengde L = 600 m



Tunneler
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• Kostnader ved bygging av jernbanetunneler har økt betydelig de 
senere år, og generelt mer enn bygging i daglinje
- Krav til stabilitetssikring har øket
- Krav til vann- og frostsikring
- Krav til brannsikkerhet (motstandsdyktighet mot brann)
- Tekniske installasjoner (lys, ventilasjon, kommunikasjon etc)
- Krav til evakuering (nødutgang hver 1000 m, evt. sikkert område 

med evakueringsmulighet)



Markedsanalyse
som inngår i nytteberegning og –vurdering

v/ Tor Johan Nicolaisen, Jernbanedirektoratet
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• Spesielt vurdere markedspotensialet for 
gods (vektlegge sjømat/marine næringer)

• Men - også persontransport

• Sette ut arbeidet til en (nøytral) leverandør

• Bruke anerkjent metodikk, både med 
hensyn til beregninger, tilleggsvurderinger 
og samlet analyse



Grunnlag og forutsetninger

• Markedsanalyse basert på
- næringsliv; bransjer, arbeidsplasser og lokalisering
- godstransport; observerte godsstrømmer, transportformenes egenskaper

- befolkning; innbyggere fordelt på alder/kjønn/hushold og lokalisering 
- persontransport; observerte reisevaner og aktivitetsmønstere,

transportformenes egenskaper

- markeder og reisemål;  geografisk fordeling og inndeling

• Beregning og analyse for 2020 og 2040 ?
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Utfordringer og utredningens grep

• Ikke alt lar seg beregne; faglige vurderinger inkl følsomhetsanalyse

• Fremtiden er usikker; drøfting av viktige drivere og vurdering av ulike scenario

• Utvikling for konkurrerende transportformer og markeder; inngår dels i 
følsomhetsanalyse og scenariovurdering
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Samfunnsøkonomisk analyse,
v/ Anne Gudrun Mork, Jernbanedirektoratet
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Kvantitativ del 
Virkninger for det norske samfunnet inkludert i modellen
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Trafikantnytte
Passasjerer og godstransportører

Operatørnytte
Feks. NSB og Cargonet

Samfunnet for øvrigOffentlige organer

Reisetid

Investerings-
kostnader

Inntekter og 
utgifter

Forurensing

Ulykker



Kvalitativ del: 
Virkninger for det norske samfunnet ikke inkludert i modellen 
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Arealbruk

imperfekt konkurranse

Arbeidstilbud

ikke-marginale
endringer

Produktivitetsvirkninger



Følsomhetsanalyse 
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Andre tallgrunnlag Forandring i 
antagelser

Varestrømsanalyse Trafikkinformasjon Nyskapt trafikk

diskonteringsrente

Sjømat

investeringskostnader

Reisekostnad



Informasjon og innspill

• All informasjon om arbeidet med utredning vil bli 
publisert på nettsidene våre:

• www.jernbanedirektoratet.no/nordnorgebanen

• Innspill til prosjektet kan sendes på e-post til:
• nordnorgebanen@jernbanedirektoratet.no
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http://www.jernbanedirektoratet.no/nordnorgebanen
mailto:nordnorgebanen@jernbanedirektoratet.no


Pause til 12:45
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Forberedte innlegg fra:
Troms fylkeskommune
Sametinget
Forsvaret
Nordland fylkeskommune
Tromsø kommunes jernbaneutvalg
Tromskomiteen for jernbane
NITO avd. Troms
Naturvernforbundet i Troms

Diskusjon og oppsummering
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