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Aksjonsgruppa for Nord-Norgebanen og Tromskomiteen for jernbane var initiativtakere til et seminar om 
Nord-Norgebanen i Narvik den 5. november. Tema for konferansen var «Nord-Norgebanen – ny 
utredning, hva nå?» 
 

Innledere var Bjørn Kanstad, Rail Resource Management, Terje Walnum, konsulent og Thor Brækkan, 
områdesjef Nord i Bane NOR. Både Kanstad og Walnum har vært inne i tidligere utredninger av Nord-
Norgebanen. Møteleder var Irene Dahl, leder for Tromskomiteen. Begge organisasjonene deltok med 
styrerepresentanter. For Jernbane var på plass med nestleder Gunnar A Kajander, som også er foreningens 
distriktskontakt for Nord-Norge. 
 

Irene Dahl ønsket velkommen og innledet med å uttrykke glede over at vi nå får en ny utredning om Nord-
Norgebanen. Hun informerte om aktivitetene i Tromskomiteen og ga et historisk tilbakeblikk av de mange 
jernbaneinitiativene som Troms har lagt fram i over et sekel mellom 1877 og 1993. Fokus har vært lagt både 
på en Tromsbane fra Narvik til Tromsø og sammenføring med Ofotbanen og en nasjonal 
sammenbindingsbane, Nord-Norgebanen. Med den nye utredningen tar jernbanetilhengerne i nord enda en 
gang opp tråden etter jernbaneforkjemperen Magnar Hellebust.  
 

Som medlem av Tromsø kommunes jernbaneutvalg ga hun en kort presentasjon av utvalget som ble nedsatt 
av Tromsø kommunestyre i januar i år. Utvalget har tatt egne initiativ og bl. a. hatt et møte med 
jernbanedirektør Elisabeth Enger.  
 

Svein Arnt Uhre, leder av Aksjonsgruppa for Nord-Norgebanen, informerte om arbeidet i gruppa. 
Aksjonsgruppa ble stiftet i april 2009. Han slo fast at mange i dag ønsker en ny utredning av jernbane i nord. 
Spørsmålet «Bør vi utrede Nord-Norgebanen innen 2020?"» ble stillt på konferansen "Agenda Nord-Norge" i 
Bodø i 2015. En mentometeravstemning ga hele 73% "Ja". Han refererte videre til egne reviderte tall og 
forutsetninger som viser større lønnsomhet for utbygging av strekningen Fauske – Tromsø med bruk av 
dagens tall for kalkulasjonsrente og beregningstid enn de som framkom i NSBs utredning i 1992.  
 

Alle tre innlederne bidro med solide faglige vurderinger av de transportpolitiske utfordringene og 
jernbanesituasjonens status og utviklingsmuligheter i nord. De store investeringene havner i sør, 
hovedsakelig på det sentrale Østlandet. Nordlandsbanen nord for Steinkjer holder lav standard. Banen er 
knapt nevnt i NTP 2018 – 2029, mens dobbeltspor på Ofotbanen kan komme med i neste reviderte NTP- 
periode avhengig av beslutninger på svensk side. Jernbanereformen får sterk kritikk fra flere hold. Den 
avregulering av togtrafikken som omfattes av EUs Jernbanepakke II og regjeringens Trafikkpakke 2 er ikke 
uproblematisk og risikerer nye utfordringer både for gods- og persontrafikken på Nordlandsbanen (som på 
det øvrige banenettet som konkurranseutsettes).  
 

Nord-Norgebanen blir i hovedsak en godsjernbane, men også et viktig landverts alternativ for 
persontrafikken med direkte (sømløse) fjerntog og regionale mellomdistansetog og togpendler i tilknytning 
til de større byene. En ny jernbane Fauske – Narvik – Tromsø er avhengig av at Nordlandsbanen prioriteres 
og får høyere standard. Det er en forutsetning for realiseringen av en moderne nordnorsk jernbanekorridor 
Trondheim – Tromsø. I en neste fase må svenske og finske jernbaneplaner i nord tas med i en større 
Nordkalottisk jernbaneutbygging også på norsk side.  
 

For å påvirke utviklingen må kommuner, fylkeskommuner, næringsorganisasjoner, fagforeninger og andre 
aktører i nord (inklusive Aksjonsgruppa og Tromskomiteen) være aktive overfor myndighetene. Her er det 
viktig å sørge for at det gjøres en grundig utredning og at den kommer så raskt som mulig.  
 

Samfunnsnytten tas ut i nasjonale (og indirekte globale) miljø- og klimavinster og en mer effektiv og 
trafikksikker transport. EUs hvitbok som angir måltallene for overføring av både gods og passasjerer fra vei 
til bane og sjø fram til 2030 og 2050 må bli en vesentlig faktor også i nord. Dessuten andre synergier av et 
tidsmessig landverts jernbanenett som binder sammen hele landet fra nord til syd og til transportkorridorer 
videre ut i Europa. For landsdelen er videreføringen av jernbanen en av flere viktige faktorer for å få til en 
likevekt mellom nord og syd. Landsdelen må få muligheter til å utvikle eksisterende så vel som nye regionale 
plattformer for kommende generasjoner som skal leve og bo i nord. 


