
Our important market access need the efforts of all of us – now
Åsunn Lyngedal – MP Stortinget Norway



Ofotbanen Nord-Norges grønne korridor



I begynnelsen var malmen…



80% av dagligvarene kommer med Ofotbanen

• Når du går ut av en hvilken som helst 
matbutikk nord for polarsirkelen, vil mer enn 8 
av 10 varer i handleposen sannsynligvis ha 
kommet med Ofotbanen.

• ASKO: Tar inn 90 % med tog

• Rema 1000: Tar inn 80 % med tog

• Coop: Tar inn 20-25 % med tog
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Banen er en forutsetning for vekst og verdiskapning i 
hele landsdelen.

• Den viktigste korridoren til Nord – Norge, 

• Sparer næringslivet for 200 millioner i 
året 

• Sparer miljøet for 4 000 vogntog t/r 
Narvik – Oslo hver dag

• Sparer miljøet for 90 000 t CO2

• Skaper 2100 arbeidsplasser i 
Narvikregionen



Nasjonal transportplan 2014–2023

NTP slår fast: «Ofotbanen prioriteres derfor 

forlenging av Bjørnfjell og Rombak 

kryssingsspor, samt forlenging av kryssingsspor 

og opprustning av tekniske anlegg på Narvik 

stasjon. I tillegg foreslås det bygget to nye 

kryssingsspor på Søsterbekk og Djupvik, samt 

tiltak for økt strømforsyning og oppgradering av 

Fagerneslinja. Tiltakene vil øke kapasiteten på 

Ofotbanen fra dagens 18 til 27 tog i hver 

retning.»

«Dersom malmtransportørenes planer skal 

realiseres fullt ut vil det være behov for 

ytterligere kapasitets-økning på 

Malmbanan/Ofotbanen. Dette understreker 

behovet for samordnet planlegging, 

gjennomføring og finansiering på begge sider 

av grensen med deltakelse fra både 

myndigheter og selskaper.» 

Dobbeltspor = 90 tog i 

døgnet



Varsler gigantsatsning på Ofotbanen

Satser. –Ofotbanen er en svært viktig transportåre, understreker, 

samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp). Her før avreise på tur for å sjekke 

standarden på norske veier i slutten av Juni. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen /Frp) vil reise 

20 milliarder kroner til en hurtigutbygging av 

dobbeltspor på Ofotbanen mellom Narvik og Kiruna.

Han sier det er uaktuelt å ta prosjektet inn i Nasjonal 

Transportplan.

-Her kan det ligge godt til rette for et offentlig og 

privatsamarbeid, et OPS-prosjekt der både norske og 

svenske myndigheter er med, og hvor LKAB går tungt 

inn på den private siden. En annen modell som kan 

være aktuell er et fellesstatlig norsk/svensk selskap 

som finansierer byggingen, sier samferdselsministeren.



Kapasitetsutredningen peker på flere muligheter

Rapport fra juni 2014



Hva koster et dobbeltspor med slik brukerbetaling?
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Nordnorsk råd om samferdsel

Fylkesrådene for samferdsel i Nord-Norge; Ivar B Prestbakmo (Sp) Troms, Wilfred 
Nordlund (Sp) Nordland og hovedutvalgsleder Geir Ove Bakken (Ap) Finnmark



Presentert 3. september 2015

NHOs forslag til statlige prioriteringer



Fremover 10. mars 2015



EU bevilger penger til jernbane i nord

Norge deltar ikke i Connecting Europe Facility og må løse dette i NTP



Vesterålen regVesterålen reg

Narvik Kommune

Sammen for å sikre vekst i nord


