«Nord-Norgebanen – vår tids store nasjonale prosjekt»
«Dette er vår tids storverk, sa Kong Haakon VII da han i 1909 åpnet Bergensbanen. Banen kostet
et statsbudsjett og var på grensen av det mulige teknisk og økonomisk.
Nord-Norgebanen blir vår tids nasjonale krafttak. Ikke bare for Nord-Norge, men fordi Norge
som nasjon er avhengig av at Nord-Norgebanen realiseres. Først da vil Norge knyttes sammen
av det eneste transportmiddel som kan sikre oss klima-nøytral og rask transport innenlands og
til de viktigste europeiske markeder. Det er en forutsetning for nasjonal velstand og vekst.

Dette er Nord-Norgebanen (NNB)
Jernbanedirektoratets (JBD)
utredning/kunnskapsinnhenting 2019:
Hovedløsning:
Fauske-Narvik-Tromsø: 375 km
Bjerkvik- Harstad:
82 km
Kostnader:
Fauske – Tromsø:
113 mrd NOK
Bjerkvik – Harstad:
20 mrd NOK
Sakens utvikling 2020 - 2021:
NNB inngår i en Konseptvalgsutredning (KVU)
for all nordnorsk transport som skal
igangsettes i 2020. KVU vil ta flere år å
utarbeide. Men NNB kan også fremmes som
egen sak under Stortingets behandling våren
2021 av Nasjonal Transportplan (NTP 20222033). Et vedtak om NNB vil kunne følges opp
med plan og bygging av NBB frem mot 2033.
JBDs utredning omfatter ikke elektrifisering av
Nordlandsbanen Bodø-Trondheim (kostnad
9,8 mrd NOK) eller dobbeltspor på Ofotbanen
(kostnad 13,2 mrd NOK)

Kartet bygger på NSBs utredning 1991 og
JBDs 2019

Nord-Norgebanen er avgjørende for sjømatnæringenes utvikling
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•

•
•
•
•

•

•

Sjømatnæringen kommer til å vokse kraftig i årene
fremover, og den vil være et av de viktigste bidragene til
regional utvikling og verdiskaping i hele landet.
I dag kommer 65 % av Norges sjømat fra tradisjonelt
fiske. 40 % av all sjømat kommer fra en landsdel som
har ca. 9 % av landets befolkning.
Sjømatnæringene ekspanderer i nord på grunn av
plassmangel i sør og lavere havtemperatur i nord
I 2017 ble det uttransportert 900 000 tonn hvitfisk
hvorav 570 000 tonn kommer fra havbruksnæringen
Transportform: 58 prosent med båt, 28 prosent med bil
– og øvrig bl.a. tog. Bilbruk tilsvarer 50 000 vogntog
Ca. 200.000 tonn sjømat med tog fra Narvik/Kiruna til
Oslo for videre distribusjon – noe også med
Nordlandsbanen fra Bodø/Fauske/Helgeland
60 prosent av matvarer og stykkgods fra Oslo-regionen
kommer med tog via Sverige til Kiruna/Narvik.
Distribusjon herfra skjer med vogntog
Enorm slitasje på hovedveier og fylkesveier – med
redusert trafikksikkerhet pga vogntogtrafikken

Verdiskapning i sjømat er av enorm nasjonal betydning
•

•
•

•

•

•

Verdiskapningen i 2017 i den norske sjømatnæringen, inklusive ringvirkninger, var på nesten 94
MRD NOK. De 10 siste årene er ringvirkningene alene blitt doblet, og leverandørindustrien står
nå for en verdiskaping på over 30 milliarder kroner. Verdiskapingen målt som bidrag til brutto
nasjonalprodukt (BNP) økte betydelig til samlet 61 milliarder kroner, basert på en
produksjonsverdi på 172 milliarder kroner. (Kilde: SINTEF 2017)
Samlet sysselsettingseffekt har stabilisert seg rundt 58 000 årsverk de siste årene. Halvparten av
sysselsettingen direkte tilknyttet næringen og halvparten i tilknyttet næringsliv.
Verdiskapingen per årsverk er høy – og spesielt høy innen oppdrett av laksefisk som sysselsatte
ca. 33 700 årsverk i 2017. Havbruk har den 4. høyeste verdien blant all næringsvirksomhet i
landet i 2017, oljenæringen medregnet.
Det ventes en fire-fem dobling i sjømatnæringene de neste 5-10 år. Denne økningen kan ikke
realiseres uten utbygging av Nord-Norgebanen. Bane-utbyggingen bør skje i etapper slik at man
raskt kan ta ut gevinster.
Banen skal betjene Nordre Nordland, Troms og Finnmark (med bil og båt fra Tromsø) og bruke
Ofotbanen som linje til det svenske jernbanenettet.
Tilsvarende vil NNB fra Narvik til Fauske koble Nord-Norge til resten av Norge slik at transport
kan skje med tog gjennom Norge, av hensyn til nasjonal beredskap og forsyningssikkerhet.

Nord-Norgebanen er et av Norges største infrastrukturprosjekt i perioden 2020 - 2040
Nord-Norgebanen med sidespor til Harstad blir på totalt ca. 450 – 460 kms lengde.
Det er et svært komplisert prosjekt, og spesielt Fauske-Narvik med kryssingen av
Tysfjord-området med dype fjorder og mye fjell er på grensen til det teknologisk mulige i
dag. NNB forutsetter også at det må tas omfattende hensyn til miljø, klima, landskap og
de samiske interesser.
Det vil være mulig å vurdere en trinnvis utbygging (utredet av JBD)
A. Hele strekningen Fauske – Tromsø, inkludert arm til Harstad
B. Hele strekningen Fauske – Tromsø, uten arm til Harstad
C. Strekningen Narvik – Tromsø
D. Strekningen Fauske - Narvik
I det oppfølgende planarbeid direkte koblet opp mot NNB, vil dobbeltspor på Ofotbanen
og elektrifisering av Nordlandsbanen fra Bodø til Trondheim måtte tas med.
I tillegg vil det i en samlet KVU for all nordnorsk transport være riktig å utrede en
jernbane fra Troms til Finnmark og prosjektet Arctic Rail fra Kirkenes til Rovaniemi (felles
norsk-finsk plan)
Løsning A kan tenkes gjennomføres slik (f.eks. 2022 – 2035)
•
•
•
•

Første trinn: Narvik-Tromsø og Bjerkvik-Harstad (Tromsbanen)
Parallelt: Dobbeltspor Ofotbanen (eget prosjekt)
Elektrifisering Nordlandsbanen (eget prosjekt)
FOU-program for å finne optimale løsninger for traseen Narvik-Fauske

Av Nord-Norges 465 000 byggere vil ca. 230.000 (2014-tall) direkte og indirekte få
nytteeffekt av Tromsbanen. Banens nedslagsfelt vil være Tromsø-området, Harstadregionen, Midt-Troms, Ofoten, Vesterålen og Lofoten. Reisetiden for innbyggerne
spesielt i Tromsø, Midt-Troms, Harstad og Narvik vil bli dramatisk redusert
På strekningen Tromsø Narvik vil Setermoen/Andselv planlegges som et sentralt
knutepunkt med stor verdi for all passasjertrafikk og gods fra Midt-Troms med Senja.
Finnsnes vil få en utvidet rolle som senter.
Jernbanen vil legge til rette for et hittil ukjent regionalt samarbeid innad i Nord-Norges
tettest befolkede og økonomisk sterkeste område.

Klima- og miljø
Nord-Norgebanen er et avgjørende prosjekt for at Norges forpliktelser på reduksjon av
farlige klimautslipp kan innfris. Bruk av personbil, buss og vogntog representerer den
største kilde for utslippene – og NNB vil radikalt endre på dette.
Det er full utbygging, inkludert arm til Harstad, som gir den største reduksjonen i utslipp
av klimagasser sammenlignet med referansealternativet. For dette alternativet anslås en
reduksjon på ca. 82 000 tonn CO2-ekvivalenter per år i år 2030, økende til 102 000 tonn
per år i 2050.
Til sammenligning var det samlede utslippet av klimagasser fra all vegtrafikk i Troms
fylke på ca. 200 000 tonn CO2-ekvivalenter i 2017. Med Nordlandsbanen elektrifisert vil
den årlige reduksjonen i klimagassutslipp som følge av Nord-Norgebanen øke til 141 000
tonn CO2-ekvivalenter per år i 2030 og 189 000 tonn per år i 2050 (full utbygging,
inkludert arm til Harstad). (Kilde: JBDs beregninger 2019)
Samfunnsnytten ved Nord-Norgebanen
Beregninger av samfunnsnytten ved infrastruktursatsning i et land som Norge ender
ofte med negativt resultat. Det forhindrer ikke at man bygger ut både veier, flyplasser,
havner og jernbane. Det er mange viktige samfunnshensyn som ikke nødvendigvis
kommer frem i en nytte-analyse. For å vurdere Nord-Norgebanen kan det være riktig å
sammenlikne med nedslagsfeltet for andre norske jernbaner:
1) Trønderbanen: Banestrekningen på 165 km Trondheim – Steinkjer, som
inngår i Nordlandsbanen: influensområde (jernbanekommunene): 270 000
innbyggere, av disse 190 000 i Trondheim)
2) Nordlandsbanen (Trondheim – Bodø): samlet befolkningsgrunnlag
360 000 innbyggere, medtatt Trønderbanen – se ovenfor.
3) Saltenpendelen: Banestrekning 81 km Bodø – Saltdal – influensområde:
66 755 innbyggere
4) Helgelandspendelen, forslag under utarbeidelse for å dekke området Mo i
Rana til Mosjøen, influensområde, innbyggertall, 84 000.
5) Rørosbanen (kommunene Hamar, Elverum, Løten, Åmot: Innbyggertall
(2014): 55 579

Hva får samfunnet igjen for satsningen på jernbane?
Den enorme satsningen på en moderne jernbane mellom Luleå i Norrbotten ned mot
Stockholm (Botniabanan Sundsvall-Umeå) og Norrbotnabanan (Umeå-Luleå) Svenske
konseptsvalgsutredninger (KVU) viser følgende effekter av de ovennevnte prosjekter:
•
•
•
•
•

Industriens transportkostnader reduseres med opp mot 30 prosent
Kapasiteten i transportnettet øker med minst 100 prosent og økt driftssikkerhet.
Halvering av reisetiden i regionen og mellom regionen og Sør-Sverige
Dramatisk regionalforstørring i og med at reisetiden mellom bysentra og omland
halveres samtidig som kvaliteten på transporten bedres
Nye Bo- og Arbeidsmarkedssentra - stordriftsfordeler i transport, service og
næringsliv

•
-

Beregnede positive virkninger av ovenstående (Sverige: perioden 1993 – 2011):
2,9 pst. økning av sysselsettingen gjennom nye og arbeidsplasser
Produksjonsøkning på 1,2 prosent direkte som følge av ny transport
Lønnsomhet i næringslivet bedres, lønnsøkninger på 4,2 pst
40-50 mrd SEK mer i skatteinntekter (20-års periode)
20-40 pst verdiøkning for eiendomsprisene.

Denne presentasjonen er utarbeidet av internasjonal rådgiver Einar Sørensen.
Hovedkilde: Jernbanedirektoratets oppdaterte kunnskapsinnhenting om Nord-Norgebanen av
2019.
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Einar Sørensen

