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Narvik-ordfører Rune 
Edvardsen sier seg 
fornøyd etter Stor-
tingsseminaret som 
handlet om Ofotba-
nen.
SVERRE RUUD ELLINGSEN 
sverre.ellingsen@fremover.no

Tirsdag ble det avholdt Stor-
tingsseminar med fokus på Ofot-
banen. Kapasitetsutfordringer 
på strekningen og utbygging av 
dobbeltspor sto sentralt. Mellom 

40 og 50 personer med represen-
tanter fra næringsliv, fagetater 
og politisk ledelse var til stede 
for å diskutere. Naturligvis med 
en solid representasjon fra Nar-
vik.

Kapasitetsutfordringer
Det var stort sett bred enighet 
om fremtidig behov og nødven-
dighet for et dobbeltspor på 
Ofotbanen, og betydningen av 
samarbeid på tvers av lande-
grensene mellom Norge og Sve-
rige var viktig for kapasitetsut-
vikling på Ofotbanen.

Ordfører Edvardsen var spesi-
elt fornøyd med at det var en fel-
les oppfatning om at tiltak var 
nødvendig.

– Det ble et seminar der alle 
foredragsholdere stort sett var 
enig om alt. Både når det gjaldt 
kapasiteten og at det må priorite-
res. I tillegg til at vi må få fort-
gang i prosessen og at det kreves 
et samarbeid mellom norsk og 
svensk side, sier Edvardsen.

Statssekretær i samferdselsde-
partementet med ansvar for 
jernbane, Anders B. Werp, kunne 
fortelle at en konsekvensutred-
ning av dobbeltspor på Ofotba-
nen er i emning i år.

– Dobbeltspor Ofotbanen på er 
anslått å ha høy samfunnsøko-
nomisk lønnsomhet, men er av-
hengig av tiltak på svensk side, 
sa Werp.

Mange positive signaler
Arrangør og initiativtaker var 
Jonny Finstad i Høyres trans-
port- og kommunikasjonsfrak-
sjon var begeistret for signalene 
under seminaret.

– Ja, det var litt i overkant av 
forventningene. Jeg veldig for-
nøyd med oppslutning, og hold-
ningen til de ulike etatene på 
norsk og svensk side, sier Fin-

stad. Han trekker frem at tiden 
fremover nå blir viktig, og at man 
klarer jobbe simultant på tre 
fronter for en realisering av dob-
beltsporutbygging.

– Det gjelder at man klarer å 
holde trykket oppe både politisk 
og i fagetatene. Det er også viktig 
at man klarer å holde fokus på 
�ere felt samtidig – konsekvens-
utredningen, den nødvendige 
samhandlinga med Sverige og �-
nansieringen, sier initiativtake-
ren til Ofotbane-seminaret.

Ordfører Edvardsen innledet 
seminaret. Han startet med å 
trekke inn den positive betyd-
ningen av Ofotbanen for syssel-
setting.

– I 2015 viste undersøkelser at 
Ofotbanen representerte 2.119 
direkte og indirekte sysselsatte i 
Narvik kommune.

– 75 prosent av alle dagligvarer 
nord for Salt�ellet kommer med 
Ofotbanen, og i 2017 ble det 
transportert ut 200.000 tonn 
med fersk laks, tilsvarende en 
eksportverdi på mer enn 13 mrd.
Alle containere som kommer inn 
med ARE- (Artic Rail Express-) 
og NRE – (North Rail Express) – 
toget fylles med �sk i retur. Hvis 
det kommer �ere containere inn, 
vil det gå �ere ut med �sk. Ofot-
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banen er og blir den mest e�ekti-
ve løsning for transport av fersk 

sk for området Lofoten i sør til 
og med Senja i nord.

– For å sikre Norge og landsde-
lens vekst innenfor 
skeri og 
havbruk må logistikk-korridore-
ne fra Lofoten, Vesterålen, Senja 
og Nord Troms via Ofotbanen til 
internasjonale markeder, gis pri-
oritet.

– Ofotbanens posisjon som 
transport-NAV i nord, gjør at E6 
gjennom Narvik sentrum er 
landsdelens mest belastede vei 
av tunge kjøretøy. Dette er et be-
tydelig miljøproblem og hem-
mer byutviklingen. Det kan kun 
løses med å legge E6 i tunnel un-
der byen, sa Edvardsen.

Langt tidsperspektiv
En av representantene fra 
svensk side var direktør i LKAB, 
Markus Petäjäniemi, som snak-
ket om utvikling i svensk mine-
ralnæring, og at det er derfor er 
nødvendig med en kapasitetsøk-
ning på både Ofotbanen og 
Malmbanan (svensk side). Han 
påpekte også viktigheten med å 
få satt i gang prosessen nok så 
snart grunnet tidsperspektivet.

– Det er tenkelig med et 10-års 
perspektiv fra 
nansiering er på 

plass, til prosjektet eventuelt 
kan ferdigstilles, sa Petäjänie-
mi.

Finansiering av prosjektet 
var naturlig nok også på dagsor-
den. Jernbane-infrastruktur 
har tradisjonelt sett vært stat-
lig, både i Norge og Sverige. 
Områdedirektør i Bane NOR, 
Thor Brækkan og Konsernsjef i 
Bane NOR, Gorm Frimanns-
lund la under seminaret frem 
alternative 
nansieringsalter-
nativer til dette. Noe av det som 
ble nevnt var.

 �  Prosjektselskap, som ble 
benyttet ved utbygging av 
Gardermobanen.

 �  Samvirke/Selskap, der aktørene 
på sporet og eventuelle andre 
overtar eierskapet helt eller 
delvis

 �  OPS-modell (O�entlig privat 
samarbeid)

Thor Brækkan er klar på at 
det må sees på alternative 
-
nansieringsløsninger.

– Det må bli en avtale mellom 
Norge og Sverige. Hvordan det 
skal skje og hvordan det skal 
-
nansieres. Den kommer bare opp 
på nytt igjen om vi ikke tar den 
nå, og den kommer nok til å ta ett 
år eller to før man får avklart. Så 
lenge det er uaktuelt for den nor-

ske stat å 
nansiere det, må en se 
på alternative løsninger.

– Seminaret 
kk godt frem si-
tuasjonen slik den er i dag, og de 
utfordringer vi står ovenfor 
fremover. Vi klarer den tra
kken 
som er i dag, men alt tyder på at 

den kommer til å vokse. Etter 
hvert kommer kapasiteten til å 
bli sprengt slik det ser ut nå.

– Prosessen med å få bygget et 
dobbeltspor er ikke gjort over 
natta, og skal vi få noen til å satse 
på ny tra
kk, som det ble nevnt, 

enten det er gruvevirksomhet el-
ler andre forretningskonsepter, 
så må de har en sikkerhet for at 
det er kapasitet. Det blir en altfor 
stor risiko å satse, om man ikke 
har garantier for å få kjøre, sier 
områdedirektøren.
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2990,-
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3990,-
MØBELSETT
SERENA 90
Servantskap,
keramisk servant
og speilskap i hvit
høyglans.

MØBELSETT
SERENA 75
Servantskap, keramisk
servant og speilskap i
hvit høyglans.

KAMPANJE-
DAGER

FREM TIL
11. FEBRUAR

VI HAR FLIS PÅ LAGER, OG KAN
SKAFFE DET DU MÅTTE TRENGE
MED KORT LEVERINGSTID.
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