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29. mars 2020 
 
Til 
Årsmøtet i Aksjonsgruppa for NNB den 30. mars 2020 
 
Styret i For Jernbane sender sine hilsninger til årsmøtet.  
 

Tross at vi befinner oss i besværlige tider må vi fortsette våre innsatser for jernbane i nord. Her er 
det viktig at vi fortsetter prosessen for realisering av Nord-Norgebanen ut fra den posisjon vi opp-
arbeidet før koronakrisen satte inn. Men vi må være forberedt på noen omprioriteringer også av 
viktige nasjonale infrastrukturprosjekter når krisen er over. 
 

Aldri tidligere har vi i nord, ihvertfall i moderne tid, oppnådd så bred folkelig og politisk aksept 
for banen. Vi har fått større gjennomslagskraft for våre argumenter, og de fleste sentrale politikere 
har forstått at de må ta dialogen med nord ut fra andre forutsetninger enn før.  
 

Etter koronakrisen kan klimautfordringene på transportsektoren vinne ny kraft til fordel for jern-
bane. Høyfart og semi-høyfart kan dermed få ny aktualitet. Det ettersom flyet også etter korona-
krisen ikke bare står overfor en økonomisk og operativ krise, men også en strategisk og 
strukturell. Det øker behovet for moderne og klimabærende landverts kommunikasjoner på store 
deler av det norske, nordiske og intereuropeiske transportnettet med jernbanen som navet i et 
sammenbundet system. Nord-Norgebanen skulle dermed ha gode forutsetninger for å beholde 
prioritet også i forhold til store bane- og veiprosjekter i sør.  
 

Å sette Nord-Norgebanen på vent i ytterligere generasjoner vil ha en politisk kostnad. Går utvik-
lingsmuligheter forbi landsdelen og i stor grad også hele Nordkalotten kan det oppleves som at vi 
forblir en B-region i nord med de konsekvenser det kan lede til.  
 

Når koronakrisen har lagt seg må vi fortsatte å holde trykket oppe. Vi forventer at innstillingen fra 
Stortingets transportkomité når den kommer på utsatt tid seinere i år blir den injeksjon vi behøver 
for å få Nord-Norgebanen på skinner. 
 

For Jernbane fastholder at Nord-Norgebanen må bygges som en moderne stambane Fauske – 
Tromsø med sidebane til Harstad, og at baneanlegget må fullføres som et samlet prosjekt uansett 
hvordan man velger å dele opp delstrekningene i flere byggetrinn. Totalprosjektet må inkludere en 
total opprustning av Nordlandsbanen for realisering av en moderne nordnorsk jernbanekorridor 
(Trondheim – Tromsø). Forutsetningene for dobbelt- eller partielle dobbeltspor må vurderes. Vi 
anser at en god investering ikke nødvendigvis er billig, men en investering som samfunns-
økonomisk gir mye igjen på sikt. Ikke minst med tanke på smidige overganger med innføring av 
nye teknikksprang. Det gjelder i utgangspunktet for utviklingen av hele det norske og nordiske 
jernbanenettet. 
  

I mellomtiden må vi sammen bidra med innspill for å bedre forutsetningene for den landverts 
matningstrafikken til/fra Nordlandsbanen nord for Fauske, med gjennomgående ekspressbuss i 
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togbusstrafikk mellom Fauske og Tromsø/Alta, og tilgang på moderne togsett i gjennomgående 
dag- og nattog på helstrekningen Bodø – (Fauske) – Oslo. 
 

Nytenking og innovasjon er vesentlige forutsetninger for å øke transportvolumene på Nordlands-
banen og dermed ytterligere forsterke nødvendigheten av Nord-Norgebanen, både for gods- og 
persontrafikken. 
 

Godt årsmøte! 
 
Med vennlig hilsen 
For Jernbane 
 

Kjell Erik Onsrud, leder 

Gunnar A Kajander, nestleder 
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