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Høringsbrev - Iverksettelse av prosess for nedleggelse av Namsosbanen
Bakgrunn
Konsernledelsen i Bane NOR vedtok den 10.01.2019 å starte en prosess for å vurdere nedleggelse
av Namsosbanen.
Det vurderes som fordelaktig å legge ned Namsosbanen. Banestrekningen er i svært dårlig
forfatning og anses som uaktuell å ta i bruk igjen. Banen er i en så dårlig tilstand at den kan
representere utfordringer i forhold til sikkerhet og ulemper for omgivelser og naboeiendommer. Det
vil kreves store beløp for å oppgradere banen til funksjonell standard, og det anses ikke å være
samfunnsøkonomisk lønnsomt å oppgradere strekningen. På bakgrunn av kostnader ved
istandsetting, senere vedlikehold og drift og et svakt markedsgrunnlag, vurderer Bane NOR å be
om at strekningen blir formelt nedlagt og tatt ut av det nasjonale jernbanenettet.
Banegrunnen kan etter nedleggelse benyttes til andre formål. Bane NOR er positivt innstilt til å
diskutere etterbruk av banestrekningen med kommuner og andre interessenter. Men før man kan
ta stilling til henvendelser vedrørende etterbruk av banegrunnen, må det fattes en beslutning om
Namsosbanen skal opprettholdes i det nasjonale jernbanenettet, eller om den skal nedlegges.
Videre prosess
Samferdselsdepartementet/Stortinget fatter formelt beslutningen om Namsosbanen kan utgå av det
nasjonale jernbanebanenettet. Saken sendes herved på høring til berørte kommuner,
fylkeskommunen og fylkesmannen før Bane NOR tar endelig stilling til saken. Etter høringsrunden
vil ny sak legges frem til konsernledelsen i Bane NOR med anbefalt konklusjon om Namsosbanens
fremtid. Saken oversendes deretter eventuelt Samferdselsdepartementet. Ved en eventuell
beslutning om nedleggelse, overføres saken til Bane NOR Eiendom med mandat om å igangsette
prosess om etterbruk av banestrekningen.
Merknader til høringen sendes til
Bane NOR SF
Postboks 4350, NO-2308 Hamar
eller postmottak@banenor.no
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postmottak@banenor.no
banenor.no
Org.nr.: NO 917 082 308 MVA

Bankgiro: 1503.74.00573
IBAN-nr.: NO4115037400537
BIC: DNBNOKK

Side: 2 / 2

Høringsfrist 29.03.2019.

Med vennlig hilsen
Ragnhild Lien
seksjonssjef
Planavdelingen, Forvaltning og
samfunnskontakt
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Mottakere:
Namsos kommune
Grong kommune
Overhalla kommune
Trøndelag fylkeskommune
Fylkesmannen i Trøndelag
Kopi:
Jernbanedirektoratet

Britt Jorid Børset Foss
arealplanlegger

