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NTP 2018 – 2029: 
Historisk mulighet for jernbane 

til  TROMSØ!



Samferdselsdepartementets innspill vedr. jernbane i  Nord-
Norge,  pr. 04.04.17 (fremlegg av  NTP 2018-2029 – forslag)

«Jernbaneverket utarbeidet i 2011 en rapport om den foreslåtte 
Nord-Norgebanen på strekningen Fauske-Tromsø. Utbyggingen 
ble da grovt anslått til å koste 40-60 milliarder kroner. Uten å ha 
gjennomført en egen samfunns-økonomisk analyse, ble det i 
rapporten pekt på at den samfunnsøkonomiske nytten trolig 
ville være negativ. Samferdselsdepartementet vil be Jernbane-
direktoratet om å utarbeide et oppdatert kostnadsanslag for 
Nord-Norgebanen, i tillegg til en samfunnsøkonomisk analyse 
for en slik utbygging.»



NTP: Viktige målsettinger for godstransport 
2018 - 2029

1. Nullutslipp på lang sikt

2. Kombinasjonen tog/båt skal erstatte  bil

3. Infrastruktur skal bygges ut for å innfri ovenstående mål

4. Legge til rette for gods  på tog på alle strekninger, korte som 

lange ruter

5. Konkurranseevnen til tog/båt må styrkes ved ny teknologi, 

større pålitelighet, billigere og mer sikker transport

6. Vekstmål 2029: 75 pst. vekst for kombitransporter, 90 pst. 

punktlighet, 40 pst økning i kjørt distanse for godstog og 25 

pst. reduksjon i kostnader

Tiltakspakker: Stort sett kun i Østlandsområdet – lite eller intet i 

Nord-Norge





Norge.
Eksportverdien: 
Passerte for første gang NOK 90 milliarder (– totalt  91, 6, opp 17.1 mrd, +23%)

Laks og ørret: 65.3 mrd
Hvitfisk 13.8 mrd
Pelagisk 7.8 mrd
Skalldyr 1.9 mrd

Kvanta:
Eksporterte 2.4 millioner tonn sjømat til 146 land 
Tilsvarer 84 millioner måltider  hver dag

Nord-Norge 
Eksportverdien: 40 (38)% av total, tilsvarende ca. NOK 36 mrd)
Kvanta: 40 (38?)% av totalvolum, tilsvarende 
ca.  860 000 tonn. Derav ca 550 000 tonn laks og ørret 

-og NB: Minst 5x økning fram mot 2050

SJØMAT-FAKTA 2016 
Kilde: Norges Sjømatråd



Ytterligere incitamenter for godstransport på 
skinner:

• EUs styringsorganer utvikler lovverk og stimulans for dette (White 
Paper, 2011). Kan ramme sjømateksporten dersom vi ikke omstiller til 
skinner.

• Konsumentene i EU krever i økende grad dette, re. Etisk og bærekraftig 
transport av mat

• Halvparten av transport-tiden, halvparten av –prisen

Pris bygging av Tromsbanen
40 mrd NOK for enkeltspor
60-70 mrd for dobbeltspor 

Sammenlign med eksportverdien pr år!



Framtids-Norge?

Ca. 50% 
Nord-
Norge 
Cac











Samstemt om prisen!



Hundretalls milliarder?

• Det er jo bl.a. det utredningen skal avklare!

• 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





«Vogntog kjørte utfor - politiet advarer 
mot svært glatte veier»





• Trasé som vurdert i “Jernbanens
rolle I nord” (Jernbaneverket
2011).

• Oppdatert kostnadsanslag.

• Trinnvis utbygging skal vurderes.

• Samfunnsøkonomisk analyse.

• KVU-metodikk skal anvendes “så
langt JBD finner det
hensiktsmessig”. 

• Fremdriftsplan som muliggjør
inkludering i neste NTP-rullering
(2022-2033).

• Høringsversjonen skal foreligge
innen 15.mai 2019.

• Høringsfrist ca. 1. september
2019.

• Endelig versjon, inkl merknads-
behandling, ferdigstilles og
oversendes SD innen 1. oktober
2019


















