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1 Innledning. 
Dette er jernbaneverkets innspill til mulige lokaliseringer av ny havn i forbindelse med KVU 
Kirkenes. Notatet baseres seg på Kystverkets vurderinger i notatet “Kystverkets vurdering av 
mulige lokaliteter for etablering av stamnetterminal i Sør-Varanger kommune. V. 20.1.2015”.  
Vurderingene er utført på et grovt nivå og hvor det for terminal og jernbanesporenes del ikke 
er utført prosjektering, noe som vil være nødvendig for blant annet kostnadsvurderinger. 
 
Jernbaneverket har fått oppgitt følgende mandat i KVU’en: Jernbaneverket deltar i 
prosjektgruppen for at jernbanekorridor og kobling jernbanekorridor/havn blir ivaretatt. I 
tillegg er Jernbaneverket representert i styringsgruppe. 
   
Som grunnlag for Kystverkets arbeid er det utarbeidet vurderingskriterier. Kystverket har 
registrert tidligere vurderte og mulige lokaliteter for en framtidig stamnett-terminal i 
Jarfjorden, Bøkfjorden og Korsfjorden. Det er vurdert 12 mulige lokaliteter for framtidig 
stamnett-terminal for Sør-Varanger/Kirkenes havn. Evalueringen ender opp i at Kystverket 
ender opp 4 aktuell lokaliteter for ny stamnetthavn. Det er kun disse lokalitetene som 
vurderes av Jernbaneverket.  
 
En eventuell ny jernbane fra Russland og/eller Finland med en ny godsterminal, vil være 
uløselig knyttet til en (ny) havn. Jernbaneverket mener derfor at beskrivelse av jernbane bør 
integreres i beskrivelsen av havn, slik det gjøres i dette notatet. I notatet har Jernbaneverket i 
størst grad lagt vekt på generelt grunnlag å beskrive forskjellige typer godsterminaler, hvilke 
vareslag som er aktuelle for disse og hvordan jernbane kan integreres med en havneløsning.    

2 Kirkenes havn – status og aktivitet 
Kirkenes havn ligger innerst i Bøkfjorden i Sør-Varanger kommune. Dagens trafikk knytter 
seg i stor grad til utskipning av malm fra Sydvaranger gruver, utskipning av stein, 
oljeomlasting og ordinær gods- og passasjertrafikk.  

Det pågår flere utviklingsprosjekter i Kirkenes som innbefatter flere alternative 
havneutbygginger. Blant annet tilrettelegging av landbaserte arealer for mellomlagring av 
oljeprodukter, forsyningsbaser med sikte på å yte service til fremtidig petroleumsutvikling i 
Barentshavet, økt kapasitet for å håndtere cruisemarkedet samt tilrettelegging av nytt 
havneområde for å ivareta stamnettfunksjonen i Kirkenes.  

 2012 2013 2014 
Antall anløp 1038 1147 1334 
Godsmengde (tonn) 2 465 516 2 294 381 5 410 492 
Antall losinger 465 456 911 

Tabellen viser anløp, godsmengde og losinger de 3 siste år i Kirkenes. Tallene for 2012 og 
2013 er relativt like. Økningen i 2014 skyldes i hovedsak oppstart av oljeomlastning og flere 
anløp av seismikkfartøyer.  

I 2014 ble det transportert ut 2,3 mill. tonn med malm fra gruvene i Bjørnevatn som 
transporteres med jernbane til Sydvarangers havneanlegg i Kirkenes sentrum før endelig 
omlasting til skip. 
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Følgende bilder illustrerer logistikkjeden fra og med gruvene i Bjørnevatn til havna: 

 
www.framsenteret.no  

 
www.tu.no 

 
www.tu.no 

 
www.multiconsult.no 

 
Det er i KVU’ens innledende arbeid ikke formulert behov for å gjøre noe med logistikkjeden 
Bjørnevatn-Kirkenes, herunder å inkludere denne gruven i et nytt jernbanekonsept. Med 
dette tolker Jernbaneverket at det ikke er behov å flytte dagens malmhavn fra Kirkenes 
sentrum. Dagens logistikkjede er et eksempel på et faktisk bane-båt omlastingskonsept i 
planområdet.  

3 Behovs og kravanalyse 
Kystverket beskriver aktuelle typer terminaler (vareslag) og beskriver behov- og krav i sin 
analyse, som utnyttes videre som vurderingskriterier. Jernbaneverket beskriver 
godstransport på jernbane generelt, gjennom hvilke terminaltyper som finnes og hvilke krav 
som trolig vil knyttes til et bane-havn omlastingskonsept.    

I Kystverkets notat beskrives følgende: Det er en forventning om at utviklingen av maritim 
transport av naturressurser fra Nordvest-Russland vil øke betraktelig i årene som kommer. 
Den økende godstrafikken vil skape behov for moderne havneinfrastruktur for omlasting, 
lagring og redistribusjon av last. Slike havner vil representere en plattform handel med 
råvarer og produksjon og foredling på stedet. Utviklingen av denne typen havneanlegg i 
Nordområdene er både i norsk og russisk interesse, men også av interesse for Finland og 
andre EU-land. 

Tilgangen til gode kaier, tilgjengelige arealer på land og god transportinfrastruktur til og fra 
havnen er en forutsetning for at Kirkenes skal kunne framstå som en attraktiv og pålitelig 
tjenesteleverandør for petroleumsindustrien og internasjonale transportører og vareeiere.  

http://www.framsenteret.no/
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3.1 Kystverket vurdering av behovene til en landterminal  
Kystverket beskriver følgende type land-terminaler (for nærmere beskrivelse, se deres 
arbeidsnotat): 

• Oljeterminal 
• Gassterminal 
• Ship to ship lokalitet 
• Godsterminal 

For terminaltypen “Godsterminal” setter Kystverket krav til at denne må være multimodal og 
handtere de fleste typer fartøy. Dette inkluderer fartøy med containere, stykkgods, tørrbulk 
og våtbulk. Godsterminalen vil være et trafikknutepunkt mellom sjø og land, og krever at 
havneanlegget har utstyr for håndtering av mange godstyper. Skipstrafikken vil bestå av 
fartøy som krever ulike typer av kaianlegg, med ulike krav til kaidybde og ulike krav til 
godshåndtering. Tilgjengelige landarealer vil være en forutsetning.  

Når en etablerer havnerelaterte aktiviteter vil det alltid være behov for tjenester i et bredt 
omfang, og en må derfor vurdere tilgjengelighet til: 

• Vegadkomst  
• Nærhet til flyplass  
• Nærhet til tettsted med servicefasiliteter  
• Mulighet for skipsproviant  
• Mulighet for maritim service/reparasjon  

I tillegg vurderer og/eller stiller Kystverket krav til: 

• Ankringsplasser/venteområder 
• Dimensjonerede fortaøy 
• Miljørisiko 
• Sikkerhetskrav ved innseiling til Bøkfjorden 
• nautiske terminalkrav, som knyttes til farledens dimensjoner, sjødybder, 

dimensjonerende fartøy, ankerdybde og svingdiameter 

 

Fasiliteter over kan oppfattes som «må-krav» for konseptene, mens kobling og nærhet til 
jernbane kan i dette tilfellet oppfattes som et «bør» krav. Oppgaven for Jernbaneverket vil da 
kunne begrenses til «er det mulig med en jernbaneterminal i tilknytning til ny havn».  

 

3.2 Behovet for en jernbane til Kirkenes  
Det vises til flere utredninger hvor jernbane har vært utredet: Nordområdeutredning 2011, 
Felles Barents transportplan 2013, Gruvetransportens transportbehov av det finske 
Trafikverket 2013 og Oppsummering forstudier Nikel – Kirkenes 2013.  
Finnmark fylkeskommune (v. Eirik Selmer) har laget et notat for KVU arbeidet med 
oppsummering av arbeidet med Barents freeway prosjektet med vurdering av mulige 
banekonsept og markedspotensialet.  
Dette notatet står seg som de foreløpige behovene for jernbane, uten at de gjentas her. 
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Følgende kartbilde viser jernbane i Barentsregionen (kilde Felles Barents transportplan): 

 

Internasjonale jernbanetransporter i Barentsregionen: 
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3.3 Hva er jernbane godstransport  
Transporter på jernbane har sin styrke over lengre avstander, lenger enn 300 km avhengig 
av mengder, type last og distribusjonsavstand. For vareslag som i stor grad også kan 
transporteres på veg (intermodale transporter) blir togets konkurransekraft bedre med en 
transportavstand på mer enn 500-600 km.  

For store mengder og tung bulk-last f.eks. malm, mineraler eller tømmer, kan kort 
transportavstand (50-250 km) fortsatt gi god transportøkonomi. Det beste eksemplet er jo 
togtransporten med malm fra Bjørnevatn gruver til Kirkenes havn samt malmtransporten på 
Ofotbanen med avstander på ca. 170 km mellom gruver og den isfrie havna i Narvik.  

Terminalene for tog involvert kan betjene flere forskjellige togtyper, med èt eller flere 
vareslag. Det er i mange sammenhenger definert følgende togtyper: 

Kombitog • Tog for transport av enhetslastsystemer som containere, semitrailere og 
vekselflak. Ofte brukt for intermodale transporter. 

Systemtog • Heltog, gjerne spesialisert på godstype som går ubrutt mellom laste- og 
lossested. Ofte er systemtog basert på dedikerte terminaler / 
industrispor i en eller begge ender av transporten. 

Vognlasttog • Tog som er bygd opp av grupper av en eller flere uavhengige vogner 
med last for flere vareeiere. Vognlasttog kan både være basert på 
tilkobling via sidespor, og vogner som lastes/losses på en terminal. Med 
vognlast settes togene sammen og brytes opp via skifteoperasjoner. 

Alle togtyper kan være aktuelle ut i fra beskrevne markedsbehov. Hvis det prosjektutløsende 
for ny jernbane er omlasting av malm, må det dimensjoneres for blant annet høy aksellast 
(>30 tonn). Dette vil automatisk gi mulighet for å framføre alle andre togtyper.  

3.4 Intermodalitet og samlokalisering 
Intermodalitet betyr (referanse Eurostat) at vi har en multimodal transportkjede som benytter 
seg av gjennomgående lastbærere på tvers av de ulike transportmodi, som for eksempel 
containere eller trailere. Intermodale transporter er en undergruppe av de multimodale. En 
terminal for kombitrafikk på jernbane er således en intermodal terminal og samtidig en 
multimodal terminal, mens havneterminalen for Rana gruver som laster om mellom jernbane 
og sjø i Mo i Rana, er en multimodal terminal (men ikke intermodal). 

Under diskusjoner av samlokalisering havner og jernbane, tenker man ofte kun på 
intermodale terminaler (for eksempel container).  Det finnes eksempler på nesten 
samlokaliserte havner og kombiterminal uten at det skjer overgang mellom sjø og bane 
(Narvik, Mo, Trondheim). Ved Bodø var det en faktisk stor andel overgang bane-sjø, før teGe 
båten ble lagt ned oktober 2013. De største omlastede godsmengdene i Norge skjer for 
bulkvarer. Eksempler er flybensin (Sjursøya-Gardermoen), Mo (med malm fra Ørtfjell), Narvik 
(med malm fra Kiruna) og ikke minst Bjørnevatn-jernbane-Kirkenes malmhavn! 

Et spørsmål for Kirkenes sin del er om det skal tas høyde for både en terminal for kombinerte 
transporter (container) og bulk. Disse terminal-typenes lasteområder er ikke kompatibel med 
hverandre, da laste er totalt forskjellig. Ankomst og avgangsspor kan, avhengig av areal- og 
topografiske forhold, trolig kombineres. 
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Med direkte omlasting mellom sjø og jernbane mener vi i denne sammenheng omlasting som 
skjer direkte fra båt til bane eller fra bane til båt, uten at noen andre hovedtransportmåter er 
involvert mellom båt og bane. Det siste begrenser ikke bruk av truck, terminaltraktorer og 
annet terminalutstyr, men holder løsninger hvor lasten transporteres over større strekninger 
på veg utenom definisjonen av “direkte omlasting”.  

Følgende varegrupper er de mest vanlige: 

• Bulkprodukter (tørrbulk) 
• Bulkprodukter (våtbulk) 
• Containerisert stykkgods  
• Stykkgods, containerisert eller ikke basert på roro skip 
• Selvrullende enheter, basert på roro skip eller ferger 
• Tradisjonelt (ikke containerisert) stykkgods, «break-bulk» 
• Kjøle og frysegods, containerisert eller håndtert på andre måter  

3.5 Type godsterminaler for jernbane 
En godsterminal er en enhet innenfor et geografisk avgrenset område, der det lastes og 
losses gods på og av transportenheter. En terminal hvor omlasting kan skje for- og mellom 
flere transportmidler, kalles en multimodal terminal. En transportkjede som inkluderer bane 
vil i det i èn eller begge ender utnyttes følgende typer godsterminaler (Network Statement): 

• Kombiterminaler (knyttes oftest til container) 
o Et sted hvor enhetslaster omlastes. Løfteutstyret er frontlastere, 

reachstackere eller kran. Omlastingsområdet (lastegate) er det sentrale 
området mellom bane-, bil- og sjøside. Depot/mellomlagring er viktig og krever 
areal. 

o Togtyper er kombitog. Vanlig toglengde i Norge er 400-425 meter, mens flere 
tog spesielt på Nordlandsbanen og Ofotbanen er ca. 600 m.  

o Krav for internasjonale forbindelser vil være 750 m toglengde. 
o Vareslag er stykkgods, industrivarer, matvarer, fisk eller annet som kan 

pakkes og fraktes i en enhetslast/container.  
• Vognlast-terminaler 

o På en vognlastterminal lastes/losses gods på godsvogner i ulike, ikke 
standardiserte lastbærere (forskjellig fra kombiterminaler). 

• Bulk-terminaler 
o Bulkterminaler er spesialiserte terminaler, gjerne tilpasset spesifikke 

systemtransporter for bulkvarer. 
o Den største bulkterminalen er i Narvik eid av LKAB, som mottar malm fra 

gruvene i Kiruna, og overfører denne videre til skipstransport ut.  
o Videre har Norge bulkterminaler i Rana og Ørtfjell. Det benyttes en terminal 

for tørrbulk i Levanger for kalk fra Verdal. En kalktransport gikk tidligere fra 
Verdal over Meråkerbanen til Sverige.   

o For våtbulk et eksempel olje leveransene fra Sjursøya til Gardermoen. 
o Det er sterk overlapp mellom industrihavner og jernbaneterminaler for bulk 

ved at alle bulkterminalene for tørrbulk samtidig er industrihavner.    
• Havne-terminaler 

o Havner med tilknytning til det statlige jernbanenettet 
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o Ett eller flere jernbanespor på et havneområde og som brukes til lasting av 
gods fra bane til båt eller omvendt. 

o I prinsippet ingen krav til lagerarealer, men lokale behov/forhold avgjør dette 
o Mellom sidespor og havn kan det være et omlastingsområde for en 

multimodal løsning.  
o I tilfellene der havneområdet også har industri med tilknyttet jernbanespor, 

kan mengde fra industrien og terminal i mange tilfeller være i havneområdets 
statistikk. Det kan altså snakk om samme godsmengder som telles 2 ganger. 

• Industrispor 
o Spor fra industri med tilknytning til det statlige jernbanenettet. 

• Tømmer-terminaler 
o Norge har ca. 18 terminaler hvor det er mulig å omlaste tømmer til jernbane. 

Disse er plassert i skogrike deler av Norge, dvs. Østlandet og kun èn i 
Trøndelag ved Formofoss, Grong. Det er virkesuttak i Nordland, men på bil. 

o I Norge ble det på jernbane transportert ca. 1,7 m3 kubikk rundt 2010. 
o Produktene som transporteres er sagtømmer og spesialvirke til sagbruk og 

annen trebearbeidende industri samt flis.  
o Massevirke til treforedlingsindustrien inkl plateproduksjon samt ved til brensel.   

Finland er svært skogrik ganske langt mot nord, med blant annet jernbane-
transport av tømmer fra Kuusamo og Kemijärvi til Bottenviken’s industrier og evt. 
transporter enda lenger sør. 

3.9 Krav til godsterminal 
Det kan stilles forskjellig type krav til en jernbaneterminal og tilknyttet infrastruktur. Følgende 
type krav bør bearbeides og detaljeres videre (konkretiseres ikke for jernbane i denne KVU): 

• Funksjonelle krav 
• Kapasitetskrav 
• Fleksibilitetskrav 
• Miljøkrav 
• Personsikkerhet 
• Lokaliseringskrav 
• Krav til organisering 

Kapasitetskrav 
Videre presenteres eksempel på kapasitetskrav for en intermodal terminal. Eksemplet er fra 
KVU for ny godsterminal i Trondheimsregionen dimensjonert for ca. 300.000 containere/år. 
Mengde-målet er videre omregnet til dimensjoneringskrav knyttes til areal, lengde og bredde:  

 Ankomst-, avgangs- og hensetting inkl. sporveksler = 80 da 
 Lasteområde 6 spor + sporvekselområde + kran = 90 da 
 Port (biler), servicebygg, verksted, parkering 10 da 
 Andre togslag 20 da 
 Samlastere 100 da 
 Annen transportskapende virksomhet 100 da (hvis areal) 
 Depotareal, Stabling av lastbærere. 

Følgende bilde illustrerer sjablongmessig en kombiterminal for 600 m tog (endeterminal):  
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Andre typer terminaler som for eksempel bulk (malm) vil i prinsippet ha samme krav til spor 
mens dimensjonene (lengde, bredde, lasteområdet) vil avhenge av hvor mye og hva som 
skal omlastes.  

Eksempel Narvik 
De beste eksemplene på dette har vi i Narvik, der det i dag er to omlastingsterminaler for 
malm: LKAB’s anlegg på Framnes og på Narvikterminalen på Fagernes er det et 
omlastingsområde bygget Northland Recources på Narvik havns del av området og som 
grenser til Jernbaneverkets kombiterminal.  Følgende viser områdene:  

 
Narvik havn (www.narvikhavn.no)  

“Sila” LKABs omlastingsanlegg (lkab.com) 

 
Malmtog Ofotbanen (www.jernbaneverket.no) 

 
Narvikterminalen (www.jernbaneverket.no) 

LKAB terminal håndterer 750 meters tog. Narvikterminalen håndterer 600 m tog. Northlands 
anlegg håndterte i 2014 noe under 400 meters tog. Northland gikk for øvrig konkurs i 2014, 
slik malm-anlegget på Fagernes/Narvikterminalen ikke er i drift pr i dag.  
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Som grunnlag for eventuell prosjektering av en jernbaneterminal og havn, gjelder visse krav 
til geometri for jernbane-infrastruktur.  

Dimensjoneringskrav 
Et viktig dimensjoneringskrav vil være lengde på togene. De lengste i Norden i dag er 750 m. 
i Australia og USA kjøres 2-3 kilometer lange tog… Lengde er noe som bør vurderes i 
forhold til markedsmengder og transportøkonomi. Selve omlastingspunktet (Kirkenes) vil 
trolig være begrensende. Det kan være mulig å splitte togene, men det er ikke ønskelig mht. 
et ønske/krav om mest mulig effektiv terminalhåndtering. 

Og hvis det skal være både en multimodal kombiterminal og bulkterminal, så må lengdekrav 
til lastegatene eventuelt differensieres. 

Følgende minimumskrav vil som et utgangspunkt gjelde for de fleste terminaltyper: 

• Lastespor lengder rettstrekning  
o Y m endeterminal (60+X+40) 
o Y m gjennomkjøringsterminal (60+X+60). 
o Det vil være mest aktuelt å følge internasjonale EU krav (Ten-T) med et 

krav om å håndtere 740 meters tog. Hva med enda lengre? 
• Lengde på tog 740 m betyr (ca.) 

o 720 m + ett lok på 23 m 
o 700 m + to lok på til sammen 45 m 

• Ankomst-enden: 60 m fra lastespor frem til utkjør signal, plass til lokomotiv og 
skiftelok. og siktavstand 

• Fall: maks. 2 promille, men helst et helt flatt terminalområde 

Følgende minimumskrav for sporgeometri gjelder i det norske statlige jernbanenettet: 

• Minste sporveksel: 
o 1:9 R300 for spor med godsvogner 
o 1:9 R190 for spor med bare lok 

• Minste kurveradius for spor: 
o Dimensjonerende radius for spor: R=300 m 
o Minste radius for spor: R=250 m, ved mindre radius kan tomme godsvogner 
o lett spore av når de blir dyttet 

• Sporavstand: 4,7 m (avstand mellom midten av spor) 
• Middel: 4,0 m (større ved R<250 m) 
• Stigning på spor til terminalen: 12,5 promille (resulterende pr km). Ved korte 

tilløpsstigninger kan det tillates 25 promille 
• Hastighet ved innkjøring til terminalen: 60 km/h 
• Sporveksel 1:12 (R500) 

Eksempler ny malmhavn Narvik 
Følgende bilder illustrerer samlokalisert havn og jernbane. Eksemplene følger ikke 
nødvendigvis jernbaneverkets krav til dimensjoner.  

Kilde er utredning for ny malmhavn i Narvikregionen (kilde www.narvikhavn.no): 
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4 Muligheter for lokalisering av havn og jernbaneterminal 

4.1 Anbefalte havne-lokaliteter 
Kystverket har kommet frem til at 4 lokaliteter kan være egnet for å ivareta de funksjoner 
som er nødvendig ved en stamnetterminal. Figurene under er levert av KVU prosjektleder. 
Det er ikke tegnet opp jernbane infrastruktur.  

 

Grønne områder er anbefalt av Kystverket å gå videre med. Røde er vurdert og forkastet. 

Gamneset er vurdert som egnet som omlastingsterminal for oljeprodukter eller store 
godsmengder: 
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Norterminal AS ønsker å etablere et regionalt logistikknutepunkt i Sør-Varanger kommune og 
bygge en lagringsterminal for mellomlagring og omlasting av råolje på Gamneset.  

 

Pulkneset er vurdert som egnet som omlastingsterminal for oljeprodukter eller store 
godsmengder: 

 

Kirkenes Maritime Park AS(KMP) har utarbeidet planer for etablering av Kirkenes Maritime 
Park AS på Pulkneset i Sør-Varanger kommune. Det pågår ei områderegulering av 
Pulkneset, med formål å regulere 1330 dekar til nærings- og havnearealer. 
Reguleringsplanen vil bli lagt fram for vedtak i kommunen i første halvår 2015.  

 

Høybukta er av Kystverket vurdert som egnet som omlastingsterminal for oljeprodukter eller 
store godsmengder. 

Det foreligger ingen planer (og da ingen bilder) for utbygging av Høybukta.  
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Leirpollen er vurdert som egnet som omlastingsterminal for oljeprodukter eller store 
godsmengder. 

 

Kommunen planlegger å etablere en stamnetterminal i Leirpollen, og utvikle et nærings- og 
havneområde på 1400 dekar.  

4.2 Vurdering av jernbane-terminal ved anbefalte lokaliseringer 
Kystverket har anbefalt å utrede videre følgende lokaliteter for ny havn: 

1) Gamneset 
2) Pulkneset 
3) Leirpollen 
4) Høybukta 
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Alle lokaliseringene er på fastlandet, på eller i tilknytning til Tømmerneset. Alle 
lokaliseringene ligger nord for E6. En eventuell jernbane vil derfor måtte krysse E6.  

Vurderingene av egnethet for jernbane er ikke foretatt på detaljert grunnlag, og er derfor 
forbundet med usikkerhet. Det er heller ikke utredet jernbanelinje til en riksgrense. 
Grunnlaget i kapitlene foran antyder dimensjonene for en jernbaneterminal. Vurderingene er 
foretatt i et 2D perspektiv, om det er plass til en jernbane- og havneterminal.   

I kartet under vises 3-4 alternative lokaliseringer av en jernbaneterminal. For Pulkneset og 
Gamneset dekker terminal-boksen i prinsippet begge. Flere lokale varianter av plasseringer 
er tenkelig, men bør prosjekteres i sammenheng med havn, veg og øvrig infrastruktur.  
 

 

Selve Tømmerneset, som strekker seg i nord-sør retning, har på begge sider (vest og østlig) 
en utstrekning i lengde som er hensiktsmessig i forhold til kravene skissert i kapittel 3.9. En 
lokalisering ved Høybukta vest vil muligens være noe mer krevende pga. kortere lengde som 
gir en skarpere kurvatur etter kryssing av E6 slik som det er skissert over. Men det kan også 
være mulig med andre linjetrasèer til Høybukta vest.  
 
Alle 4 lokaliseringene vil ligge i til dels sidebratt terreng med større inngrep for å få etablert 
en terminal. Dette kan være kostnadskrevende, samtidig som en ny havn trenger 
fyllingsmasse. Det kan være synergier her. Hvorvidt den ene lokaliseringen er mer krevende 
enn den andre, og dermed dyrere, er vanskelig å fastslå uten mer detaljert grunnlag.  

Pga. en jernbanelinjes krav til slakk kurvatur og stigning bør kryssingen av E6 være på 
omtrent samme høyde som terminalen. Jernbane og havn trenger imidlertid ikke være på 
samme nivå. Jernbanen kan være høyere mens varene bringes til lavere nivå ved å slippes 
eller på rullebånd, det vises til opplegget til LKAB’s anlegg i Narvik. Det vil i tillegg være 
hensiktsmessig at jernbaneterminalen ligger nært og parallell med havnen – dette for kortest 
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mulig avstand for godset som skal omlastes. Jernbaneterminalen kan ligge mellom havna og 
terrenget innenfor. 

For valget av jernbanelinje til alle alternative lokaliseringer, vil en vesentlig avklaring være 
om den kommer inn på vest- eller østsiden av Langfjorden (sør for E6 og bru). Hvis jernbane 
(fra Finland eller Russland) kommer inn øst for Langfjorden (sørlige del), er det bedre 
mulighet å koble den til Bjørnevatn gruvene. En plassering ved Leirpollen med terminal langs 
Langfjorden vestlige side (nord for E6) vil i tillegg være godt synlig fra Kirkenes sentrum og 
ha landskapsvisuelle konsekvenser som må vurderes i en evt. neste fase. 

Boksene i figuren over trenger ikke være riktig dimensjonert i forhold til kravene som vil 
gjelde for selve jernbaneterminalen. Omfanget kan inkludere annen logistikkareal og –
funksjoner som vil måtte justeres i både lengde og bredde i en mer detaljert plan.  

5 Oppsummering 
Etter Jernbaneverkets vurdering er alle de 4 lokaliseringene av havn mulig å integrere med 
jernbaneterminal. En terminal for jernbane strekker seg betydelig mer i lengderetning enn en 
enkeltstående havn, og samlet arealbehov kan bli langt over det dobbelte av kun èn havn.  

Siden det i KVU’en foreløpig er formulert utydelige internasjonale behov for jernbane til 
Kirkenes, er det ikke lagt vekt på å utrede jernbane infrastruktur utover skissene over. En 
realisering av nytte for en terminal vil uansett kreve jernbane hele veien fra Rovaniemi eller 
Sodankylä. En vurdering av dette er utenfor KVU’ens mandat. Finland har utredet dette, og 
status pr 2013 beskrevet i Felles Barents transportplan. Finland har for tiden lederskapet i 
BEATA og oppdatering bør kunne hentes derfra og/eller fra det finske Trafikverket. 

Generelt så vil en ren jernbaneterminal koste mellom 0,5 og 2 MRD kroner avhengig av 
størrelse og arealets beskaffenhet. Det er ikke definert om behovet er en intermodal- eller en 
malmterminal eller begge typer. Det antas at det vil være en malmterminal som har mengde-
potensial stor nok til å drive fram et slikt tiltak. I dette tilfellet vil samlet jernbanekostnad bli 
svært store pga. avstanden til dagens jernbane fra enten Rovaniemi, Kemijärvi (>500 km), 
Sodankylä (hvis Finland velger å bygge dit først) eller Nikel/Murmansk (40/200 km).  

Det anses som sannsynlig at det er mulig å framføre jernbane til Tømmerneset, gjennom èn 
udefinert/ikke-utredet korridor over Riksgrensen til jernbane i Nord-Finland. I tilfelle 
framføring fra Russland/Nikel, kan en lokalisering på Tømmerneset være mer krevende enn 
en lokalisering øst for Kirkenes (nærmere Russland). Fra Russland til Tømmerneset kan en 
jernbanelinje måtte krysse både fjorder, tettsteder og annen infrastruktur.  

I dag er det jernbanelinje mellom Bjørnevatn og Kirkenes havn med malmtransport. KVU’en 
beskriver så langt ikke behov for å oppgradere logistikksystemet knyttet til dagens gruver. En 
eventuell linjeføring på østsiden av Langfjorden (sør for E6) vil gi en bedre mulighet for 
tilkobling til Bjørnevatn gruver.    

En lokalisering av jernbaneterminal i nord-sørlig retning på begge sider av Tømmerneset gir 
nok lengde for en jernbaneterminal. En lokalisering på vestsiden av Langfjorden (nord for E6) 
gir kortest lengde for tilkobling hvis linjen kommer via østsiden av Langfjorden. Med samme 
tilkobling via østsiden av Langfjorden til Høybukta/Pulkneset/Gamneset vil kurvaturkrav 
kreve tunnel gjennom Tømmerneset. En lokalisering ved Høybukta gir sannsynligvis nok 
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lengde for selve terminalen, mens kurvaturen for selve jernbanelinjen er mer krevende, slik 
som det er skissert over. Terminalen vil være nærmere E6, dette kan være positivt for 
vegkostnad, men kan også gi trangere forhold for flere nye funksjoner skal samles i området.  

Linjeføringen fra riksgrensen fram til ny terminal må i en evt. neste fase vurderes nærmere. 
En bør videre oppdatere seg på de internasjonale behov, dvs. markedsgrunnlaget fra Finland 
og/eller Russland. I tillegg må en se på synergier knyttet til interne norske behov. Med dette 
menes transporter av dagligvarer, innsatsmidler til gruve, industri og petroleumsindustri samt 
andre industrivarer mellom Sør-Norge, evt. utlandet og Øst-Finnmark. I tillegg bør lokale 
behov knyttet til tilkobling til Bjørnevatn gruvene vurderes nærmere. For en evt. kobling til 
Bjørnevatn – gruvene synes det på et grovt nivå at en linjeføring øst for Langfjorden (sør for 
E6) er det beste. Konsekvensutredning for jernbanelinjene er ikke utført, og bør 
gjennomføres i en eventuell neste fase. 

Oppsummert så er det på dette vurderte nivået intet som ekskluderer de 4 alternativene som 
Kystverket på sin side har anbefalt. De aktuelle lokaliseringene beskrevet over derfor også 
kan stå som Jernbaneverkets foreløpige anbefaling. Det må bemerkes at krav knyttet til 
jernbanens linjekurvatur, med mer detaljert planlegging, kan gi betydelige forskjeller i 
konsekvenser mellom alternativene, herunder både kostnads- og inngrepskonsekvenser. En 
vurdering av dette bør integreres med planen for ny havn og øvrig tilknyttet infrastruktur.  
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