
Side 1 av 2

Utredning av ny jernbane Fauske - Tromsø (Nord - Norgebanen) -
invitasjon til innspillkonferanse 8.juni i Tromsø

Jernbanedirektoratet har, etter oppdrag fra Samferdselsdepartementet, startet arbeidet med et
oppdatert kostnadsanslag for en mulig jernbane på strekningen Fauske - Tromsø. Arbeidet skal baseres
på den trasé som ble vurde rt i rapporten «Jernbanens rolle i nord» (Jernbaneverket 2011 ) . Det skal
samtidig vurderes en mulig trinnvis utbygging. I tillegg skal det gjøres en samfunnsøkonomisk analyse
for en slik utbygging. Kort informasjon om prosjektet ligger på Jernbanedirektora tet sine nettsider .

Jernbanedirektoratet legger opp til at en foreløpig utredning (høringsversjon) skal være klar innen
15.mai 2019. I arbeidet med utredningen ønsker Jernbanedirektoratet å legge til rette for en åpen
prosess med bred medvirkning. Hovedtyngden av dialog - /medvirkningsprosessene vil foregå høsten
2018, jamfør utarbeidet framdriftsplan for utredningen. Den første innspillkonferansen arrangeres
imidlertid i Tromsø fredag 8.juni. Det vil bli arrangert flere di alogmøter høsten 2018, også i Nordland
(Narvik og Salten) , slik at det vil være mulig å delta senere dersom 8.juni ikke skulle passe.

Vi inviterer med dette statlige etater, fylkeskommuner, kommuner og andre relevante offentlige og
private aktører til å stille med 1 - 2 personer på innspillkonferanse fredag 8. juni i kommunestyresalen
til Tromsø kommune. Av hensyn til den videre planlegging av arrangementet, be s det om at p åmelding
sendes per epost til prosjektleder Hans - Einar Lundli (hans - einar.lundli@jernbanedirektoratet.no)
senest 2 8 . m ai.

Foreløpig agenda 8. juni, kommunestyresalen, Rådhusgata 2, Tromsø:

10:30 – 11:00 Oppmøte m/kaffe

11:00 – 12:30 Inf ormasjon om prosjektet

12:30 – 12:45 Pause m/enkel servering

12:45 – 15:00 Innspill og diskusjon

Tromskomiteen for jernbane Dato: 11 .05.2018

Saksref . : 201800173 - 5

Deres ref . :

Sider: 2

https://www.jernbanedirektoratet.no/no/strategier-og-utredninger/utredninger/utredning-nord-norgebanen/
https://www.jernbanedirektoratet.no/contentassets/cc7bf9c5faff44f5a7d4a23be2a243a3/201800173-1-fremdriftsplan-for-utredning-av-jernbane-fauske-tromso.pdf
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For de aktørene som ønsker det, er det mulig å holde forberedte presentasjoner på ca 15 minutter. Vi 

ber om at dette meldes inn sammen med påmeldingen. Det er også mulig å komme med skriftlige 

innspill til arbeidet.   

Med vennlig hilsen 

Jarle Jarleson Vaage Hans-Einar Lundli 

Seksjonsleder Seniorrådgiver, prosjektleder 

 

Mottaker(e): Fylkesmannen i Finnmark, Nord-Troms regionråd, Tromsø-områdets regionråd, Lofotrådet, Vesterålen regionråd, Sør-Troms 

regionråd, Jernbaneforum Nord, Midt-Troms regionråd, Kåfjord kommune, Karlsøy kommune, Balsfjord kommune, Målselv kommune, Lenvik 

kommune, Sørreisa kommune, Salangen kommune, Bardu kommune, Lavangen kommune, Gratangen kommune, Harstad kommune, Kvæfjord 

kommune, Evenes kommune, Lødingen kommune, Sortland kommune, Ballangen kommune, Tysfjord kommune, Hamarøy kommune, Steigen 

kommune, NHO Arktis, NHO Nordland, NHO Reiseliv Nord-Norge, NHO Logistikk og Transport, Sjømat Norge, Futurum, Norges fiskarlag, 

Næringsforeningen i Tromsøregionen, Narvikregionen Næringsforening, LO Troms, LO Nordland, Norges Lastebileierforbund, Aksjonsgruppa for 

Nord-Norgebanen, Tromskomiteen for jernbane, Naturvernforbundet i Troms, Naturvernforbundet i Nordland, Tromsø havn, Sortland havn, 

Forsvaret, Narvik kommune, Samferdselsdepartementet, Nordland Fylkeskommune, Riksantikvaren, Bodø kommune, Statens vegvesen Region 

nord, Fylkesmannen i Nordland, Fauske kommune, Forsvarsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Avinor AS, Troms 

fylkeskommune, Kystverket, Ofoten regionråd, Narvik Havn KF, Finnmark Fylkeskommune, Sørfold kommune, LO - Landsorganisasjonen i 

Norge, Samediggi - Sametinget, Bodø Havn KF, Miljødirektoratet, Klima- og miljøverndepartementet, NHO - Næringslivets Hovedorganisasjon, 

NHO - Næringslivets Hovedorganisasjon, Landbruksdirektoratet, Fylkesmannen i Troms, Tjeldsund kommune, Salten regionråd, Lyngen 

kommune, NHO Transport, Bane NOR SF, Tromsø kommune, Tromsø kommune v/ Terje Traavik, Storfjord kommune 
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