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1 Mål 
Regional transportplan for Finnmark viser fylkets mål og strategiske tiltak innen samferdsel i 

perioden 2018-2029.  

 

Regional transportplan for Finnmark legger føringer for samferdselspolitikken i perioden 2018-2029. 

Finnmark skal ha et sikkert, effektivt og forutsigbart transportsystem som dekker befolkningens og 

næringslivets behov. Dette skal føre til at transportsystemets effekt fremmer bolyst, næring, 

innovasjon og miljø. For måloppnåelsen er det utarbeidet syv delmål til de ulike fagområdene.  

Regional transportplan har detaljerte handlingsprogram for kollektivtransport, fylkesveg og 

trafikksikkerhet. Handlingsprogrammene viser hvordan fylkeskommunen planlegger å nå målene 

innen samferdsel gjennom økonomiske prioriteringer og tiltak. Det skal være en tydelig kobling 

mellom handlingsprogrammene og resultatmålet i Regional transportplan. 
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2 Innledning – «et attraktivt, framtidsrettet og grønt fylke i 

utvikling» 
Finnmark fylkeskommune har tre ansvarsområder: Kollektivtransport, vegeier og påvirkerrollen.  

Fylkeskommunen har ansvaret for budsjett og prioriteringer på fylkesveger og kollektivtransport i 

Finnmark. Staten har ansvaret for riksveger, lufthavner, havnene og farleder, samt regional 

kollektivtransport og post-/telekommunikasjon. Innenfor de statlige ansvarsområdene har 

fylkeskommune en påvirkerrolle.  

Finnmark fylkeskommunen har et ansvar som samfunnsutvikler gjennom helhetlig fokus på 

transportsystemet i fylket, som innebærer både ansvar for infrastruktur og for kollektivtransport.  

Samferdselspolitikken i fylket skal legge til rette for bolyst og næringsutvikling ved å ha fokus på 

innovative og miljøvennlige løsninger.  

Tre hovedfokusområder vil danne grunnlaget for samferdsel i kommende periode:  

 Bolyst, 

 næringsliv,  

 og innovasjon og miljø. 

2.1 Bolyst – «et attraktivt fylke»  
Samferdselspolitikken skal i planperioden ha fokus på å skape bolyst for innbyggerne i Finnmark, ved 

å legge til rette for vekst, forutsigbarhet, mangfold og bekvemmelighet. 
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Det har vært en befolkningsvekst på 5% siden 2009 og per 

1.1.2017 er befolkningstallet i Finnmark 76 149 (SSB.no, 

2017). Befolkningsframskriving gjort av Statistisk 

sentralbyrå viser at befolkningen er forventet å vokse fram 

mot 2035 (hovedalternativet i figuren over). Dette er en 

befolkningsvekst Finnmark må ta hensyn til i planperioden.  

Folk i Finnmark bor like tett som gjennomsnittet av fylkene 

i landet. Det som skiller Finnmark fra resten av landet er de 

store avstandene mellom tettstedene og byene. Det stiller 

store krav til levering av tjenester innenfor 

kollektivtransport, drift av vegnettet i fylket og standard på 

infrastruktur for å skape og bevare bolyst i fylket.  

Det er totalt 

seks byer i 

fylket, som 

varierer i 

størrelse. Ingen av byene i Finnmark defineres som 

storby.  

Finnmark har ikke erfaringer med storbyproblematikk, men de store avstandene i fylket gjør at vi er 

godt kjent med distriktsutfordringer. 

Drift av fylkesvegnettet er viktig i et fylke som har vinter store deler av året, og mange 

fjelloverganger som fører til kolonnekjørte- og stengte strekninger. Tilrettelegging av 

fremkommelighet, trafikksikkerhet og mobilitet for både myke og harde trafikanter blir viktig i 

planperioden for å ivareta bolysten.  

Offentlig infrastruktur er en viktig driver for bolyst, dette gjelder vegnettet som helhet, flyplasser og 

havner. Befolkningens bolyst er avhengig av forutsigbar og sikker ferdsel hele året. Ustabile 

transporttilbud kan oppfattes som et hinder for bosetting og utvikling.  

Trafikksikkerhet og skredproblematikk må være gjennomgående i fylkeskommunens målsetninger.  

2.2 Næringsliv – «et fylke i utvikling»  
Næringslivet er avhengig av at samferdselstilbudet dekker næringslivets behov og legger til rette for 

utvikling.  

I Regionalt utviklingsprogram 2014-23 (RUP) er næringsutviklingen beskrevet med forventning om 

markant vekst innenfor bygg og anlegg, varehandel, transport og forretningsmessig tjenesteyting. 

Petroleum, mineralutvinning, mekanisk industri, reiseliv og kulturnæring kan gi vekst. Utfordringer 

for mange næringer er at de ligger langt unna de store markedene. Derfor er tilrettelegging for 

effektive transporter til markedet en viktig prioritering.  

Finnmark fylkeskommune har sammen med Troms og Nordland utarbeidet en felles nordnorsk 

strategisk satsing mot Nasjonal transportplan, «Kyst til marked». For å sikre en målrettet og helhetlig 

innsats for å fjerne flaskehalser på viktige næringskorridorer, spesielt rettet mot sjømatnæringen.  

Herunder havner, farleder, fylkesveg og riksveg. Fiskeri er viktig for kystkommunene, omsetningen på 

landet fisk i 2016 var 3,5 milliarder kroner i Finnmark, dette viser viktigheten av fiskerihavnene. 

 Innbyggere per km2 areal i hver av fylkene 
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Hovedandelen av fisken transporteres med bil via fylkesvegene og riksvegene. Det er viktig at 

infrastrukturen møter næringenes behov. For eksempel vil åpning for modulvogntog, et vogntog på 

25,5 meter og 60 tonn, øke kapasiteten per vogntog med ca. 40% og antall transporter vil på sikt 

reduseres. Fylkeskommunene vil etter 2020 få et større og mer helhetlig ansvar for transportkjedene, 

da Stortinget har blant annet vedtatt at fiskerihavnene og FOT-rutene skal legges til de nye fylkene.  

Som grensefylke til Russland og Finland har Finnmark spesielle fortinn som må utnyttes og tas vare 

på. Internasjonalt samarbeid er viktig for å sikre markedsadgang for næringslivet og industri i fylket. 

Derfor er det viktig at Finnmark tar en sentral rolle for bedre samkjøring mellom regionale, nasjonale 

og internasjonale planer for Barentsregionen.  

Fylkeskommunen har en rolle i å samkjøre næringsinteresser og infrastrukturtiltak. Dette gjelder 

spesielt i byområder og større industrietablering som omhandler private, kommunale, regionale og 

nasjonale aktører. Initiativet må komme fra lokale krefter, og det må stimuleres til samarbeid på 

tvers av kommunene for å skape større bo- og arbeidsmarkedsregioner. Samferdsel i Finnmark 

gjennom satsing på kollektivtjenester og infrastrukturtiltak reduserer avstandene mellom 

arbeidsregionene internt i fylket og utenfor fylkets grenser, ved å tilrettelegge for arbeidspendling. 

2.3 Innovasjon og miljø – «et framtidsrettet og grønt fylke»  
Samferdselssektoren er i et teknologisk skifte med stor utvikling og ny teknologi som gir muligheter 

man ikke så bare få år tilbake. For Finnmark er det viktig at å følge med i denne utviklingen og legger 

til rette for bruk av ny teknologi, både med infrastruktur-, kommunikasjon- og transporttiltak.  

Samtidig som transporten har betydning for verdiskapning og bolyst, medfører transport forurensing, 

kø og støy. Derfor er det viktig å ha fokus på hva som gjøres for å redusere det totale 

transportbehovet, samt de miljømessige konsekvensene av transport.  

Intelligente transportsystemer (ITS) er en fellesbetegnelse for teknologi og datasystemer i 

transportsektoren og kan kobles tett opp til miljøtiltak. ITS kan være utveksling av data, 

kommunikasjon mellom kjøretøy eller mellom infrastruktur og kjøretøy.  

ITS favner stort og sammen med andre teknologiske løsninger gir det Finnmark mange muligheter - 

for eksempel sanntidsinformasjon eller testing av autonome framkomstmidler. 
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3 Føringer og forankring 
Regional transportplan for Finnmark 2018-2029 er en rullering av gjeldende plan for 2013-2024. 

Formålet fra gjeldende plan videreføres. I den nye planperioden er det viktig å gjenspeile 

mulighetene og utviklingen innenfor samferdselssektoren og samfunnet ellers. 

Regional transportplan er en strategisk plan som tar sikte på å samordne prosesser og 

forvaltningsnivå regionalt. Gjennom mål og strategier legger planen opp langsiktig 

samferdselspolitikk, og legger føringer for detaljerte handlingsprogram.  

3.1 Nasjonale føringer 
Nasjonal transportplan 2018-29 (Meld. St. 33 (2016-2017)): 

De nasjonale målsetninger i Nasjonal transportplan danner føringer for regionale transportløsninger 

og samferdselspolitikken i Finnmark.  

De nasjonale målene framkommer i Nasjonal transportplan 2018-29 og er «å danne et 

transportsystem som er sikkert, fremmer verdiskapning og bidrar til omstilling til 

lavutslippssamfunnet». Under dette ligger tre hovedmål:  

 Framkommelighet: Bedre framkommeligheten for personer og gods i hele landet 

 Transportsikkerhet: Redusere transportulykker i tråd med nullvisjonen 

 Klima og miljø: Redusere klimagassutslippene i tråd med en omstilling mot et 

lavutslippssamfunn og redusere andre negative miljøkonsekvenser 

Fagetatene utarbeider handlingsprogram til Nasjonal Transportplan. Statens vegvesens 

handlingsprogram 2018-23(29) og Kystverkets handlingsprogram 2018-29. 

Statlige planretningslinjer: 

Statlige planretningslinjer (SPR) beskriver nasjonale forventninger for samordnet bolig-, areal- og 

transportplanlegging.  

3.2 Regionale føringer og forankringer  
Det foreligger flere regionale planer, strategier, utredninger og politiske vedtak som har betydning 

for utarbeidelsen av Regional transportplan for Finnmark: 

 Vedtak i fylkestinget og hovedutvalget for kultur, folkehelse og samferdsel 

 Planveileder for Finnmark fylkeskommune 

 Regional planstrategi for Finnmark 2016-2019 

 Fremtidens Finnmark – RUP 2014-2023 

 «Kyst til marked»-strategi 

 Nærings- og godstransporter i Finnmark – status 2016 

 Fylkesvegrapporten 2016, med underliggende rapporter 

 Reisevaneundersøkelser på kollektiv 

 Miljørapport kollektivtransport 

 Strategi for kollektivtransport i Finnmark 
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4 Kollektiv transport 
Mål for kollektivtransport 

 
Kollektivtransporten i Finnmark skal gi brukerne attraktive og forutsigbare transportmuligheter 
gjennom et helhetlig kollektivtilbud 

 

Strategiske tiltak for måloppnåelse: 

 

 Ved å tilrettelegge for et kollektivtilbud med optimal regularitet og punktlighet 

 Ved å prioritere kollektivtilbudet i områder med høyt trafikkgrunnlag, samtidig som distriktene 
ivaretas 

 Ved å tilrettelegge kollektivtilbudet for samordnet offentlig transport for bedre 
ressursutnyttelse 

 Ved å standardisere nye kollektivanskaffelser i henhold til bransjenorm for økt konkurranse 

 Ved å være foregangsfylke i utvikling og testing av ny teknologi som gir bedre og mer effektive 
løsninger 

 Ved å innføre og legge til rette for alternative energibærere for all kollektivtransport innen 
2026  

 Ved å jobbe for at dagens seilingsmønster for kystruta opprettholdes  
 

Kollektivtrafikken i Finnmark administreres av fylkeskommunen, driftes under varemerke Snelandia 

og omfatter buss-, hurtigbåt-, ferje- og Flexxruter, samt drosje. Fylkeskommunen har som mål å 

dekke innbyggerne og næringslivet i Finnmark, og tilreisendes behov ved å gi et attraktivt og 

forutsigbart tilbud.  

Daglig transport av skoleskyss og ukentlig transport fra små steder til kommunesenteret setter 

føringer på bosetningsmønsteret, muligheter og begrensinger for næringsutvikling og tilbudet har 

stor betydning for å legge til rette for pendling. Tilbudet ivaretar helsesektorens behov for samordnet 

offentlig transport. Kollektivtilbudet skal gi forutsigbare transportmuligheter internt i fylket, men 

også inn og ut av fylket.  

Det er viktig å legge til rette for økt konkurranse ved anskaffelser, dette kan gi bedre tilbud til en 

rimeligere pris. Ved å standardisere nye kollektivanskaffelser til bransjenorm, vil man kunne 

stimulere til økt konkurranse. 

For å gi brukerne et attraktivt og forutsigbart tilbud ønsker Finnmark å ta en rolle som foregangsfylke 

i utvikling og testing av ny teknologi. Innovasjon og miljø vil være viktige drivere i dette arbeidet. 

Dette arbeidet skal også gi et kollektivtilbud uten fossilt brennstoff innen 2026 ved å innføre 

alternative energibærere.  

Tilrettelegging av infrastruktur for påfylling av nye ikke-fossile energibærere som for eksempel 

ladestasjoner til elektrisk drift og påfylling av hydrogen og andre energibærere. 
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5 Fylkesveg og trafikksikkerhet 
Mål for fylkesveg og trafikksikkerhet 

 
Fylkesvegnettet skal gi et helhetlig vegsystem som bidrar til bolyst, vekst og utvikling av 
næringslivet, samt ivaretar brukerens sikkerhet 

 

Strategiske tiltak for måloppnåelse: 

 

 Ved å bedre trafikksikkerheten for brukeren gjennom planlegging og arbeid på fylkesvegnettet 

 Ved å prioritere helhetlige og strekningsvise utbedringer av viktige næringskorridorer og 
tilrettelegge for «Kyst til marked»-strategien 

 Ved å vektlegge årsdøgntrafikk (ÅDT) ved prioritering av vedlikehold og investering 

 Ved å teste for ny byggeteknikker, eller fravike standarder for en kostnadseffektiv 
gjennomføring av vedlikehold og investeringer på strekninger med stort forfall og lav ÅDT 

 Ved å vurdere bompenger som en finansieringsmulighet på fylkesvegstrekninger med høy ÅDT 

 Ved å iverksette tiltak rettet mot gående og syklende 

 Ved å iverksette ITS-tiltak på fylkesvegnettet 

 Ved å prioritere skredsikringstiltak på fylkesvegnettet 

 Ved å øke samarbeidet med nabolandene for erfaringsutveksling med fokus på ITS og 
trafikksikkerhet 
 

Fylkeskommunen er eier av fylkesvegene, og gjennom sams vegadministrasjon og rammeavtale er 

Statens vegvesen fylkeskommunens vegfaglige enhet og utøvende part. Fylkeskommunen har 

ansvaret for budsjett og prioriteringer. Grunnlaget for fylkeskommunens prioriteringer gjøres basert 

på en tilstandsrapport som beskriver forfallet på fylkesvegnettet.  

Fylkeskommunene har i henhold til vegtrafikklovens §40a et ansvar for å tilrå og samordne tiltak for å 

fremme trafikksikkerheten i fylket. Dette organiseres ved Finnmark fylkeskommunes konsultative 

trafikksikkerhetsforum, som fylkeskommunen leder.  

For å sikre mest mulig effekt av arbeidet som gjøres på fylkesveger, ønsker fylkeskommunen å 

prioritere strekningsvise utbedringer av viktige næringskorridorer. I planperioden gjelder dette 

fylkesveg 98 Lakselv-Ifjord-Tana bru og «Kyst til marked»-korridoren fylkesveg 890/891, Tana bru-

Berlevåg/Gednje-Båtsfjord. Blant annet vil fokus på modulvogntog være viktig for fylkesvegnettet, på 

lik linje som ambisjonene på riksvegnettet og sette i sammenheng med «Kyst til marked»-strategien.   

Knappe økonomiske rammer gjør at fylkeskommunen er avhengig av å benytte midlene godt ved å 

utrede muligheten for nye, mer effektive og kostnadsbesparende tiltak. Som vegeier har 

fylkeskommunen mulighet å fravike fagetatens standard, dette kan være hensiktsmessig på 

strekninger med lavt trafikkgrunnlag for å utnytte de økonomiske rammene på best mulig måte.  
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6 Riksveg, byutvikling og korridorer 
Mål for riksveg, byutvikling og korridorer 

 
Riksvegene i Finnmark skal tilby effektiv og sikker transport i og mellom byer og regioner i fylket, 
gjennom fylket og til våre naboland 

 

Strategiske tiltak for måloppnåelse: 

 

 Ved å åpne alle riksvegstrekningene for modulvogntog og sikre nødvendig infrastruktur 
tilpasset næringstransportene  

 Ved å bedre regularitet og trafikksikkerhet gjennom økt vedlikehold, vinterdrift og skredsikring 

 Ved å satse på ITS løsninger for økt trafikksikkerhet, framkommelighet og miljø 

 Ved å prioritere «Kyst til marked»-korridorer, egne bypakker og bedre øst-vest-forbindelse  

 Ved å øke samarbeidet med nabolandene og i Barentssamarbeidet for å sikre gjensidig 
utbedring på utlandskorridorene og innføring av nye ITS- og klimatiltak 
 

Stortinget har ansvaret for å vedta de store investeringsprosjektene og økonomiske rammene for 

riksvegnettet gjennom Nasjonal transportplan. Fagetaten utarbeider med bakgrunn i dette rammene 

og prioriteringene for mindre prosjekter og drift- og vedlikehold i Statens vegvesens 

handlingsprogram. Finnmark fylkeskommune har en påvirkerrolle for å sikre forbedrede 

rammebetingelser for riksvegnettet, spesielt ved utarbeidelsen og rullering av Nasjonal 

transportplan.  

I planperioden er det planlagt en begrenset utbedring av riksvegnettet, derfor blir vedlikehold, 

vinterdrift og rassikringstiltak viktig for å sikre befolkningen og næringslivets behov. 

Riksvegnettet må tilpasses fremtiden og satsing på innovasjon er viktig for å sikre fremtidig 

trafikksikkerhet, framkommelighet og miljøforbedring. Dette ved å utvikle ITS-løsninger som 

sanntidsinformasjonssystemer for sjåfører rettet mot veginformasjon og uønskede hendelser, 

investeringer i ITS-infrastruktur og tilrettelegge for ITS-innovasjon.  

«Kyst til marked»-strategien prioriterer i planperioden større investeringstiltak på strekningen 

Hammerfest-Alta-finskegrensen. Arbeidet med bypakker i de største byene videreføres i dialog med 

kommunene, og samarbeid med Finland og Barentssamarbeidet for å sikre felles ambisjoner rettet 

mot utbedring av utenlandskorridorer.  
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7 Lufthavner og flyruter 
Mål for lufthavner og flyruter 

 
Lufthavn- og flyrutestrukturen i Finnmark skal være fremtidsrettet og tilpasset den teknologiske 
utviklingen for å dekke brukerens behov 

 

Strategiske tiltak for måloppnåelse: 

 

 Ved å videreføre og videreutvikle lufthavnstrukturen for å sikre forutsigbarhet, bolyst, 
beredskap og næringsutvikling  

 Ved å sikre at lufthavnene i Finnmark er tilpasset den teknologiske utviklingen og sikrer en 
trygg, fremtidsrettet og rasjonell luftfart 

 Ved å prioritere fly og helikoptertransport for næringslivet i fylket 

 Ved å bedre internforbindelsen i fylket og stryke nord-sør-forbindelse  

 Ved å være foregangsfylke i testing av nye teknologiske løsninger for å redusere kostnader og 
sikre en fremtidsrettet luftfart, gjennom fokus på innfasing av ny teknologi og testing av 
elektriske fly 
 

Avinor er et aksjeselskap eid av Samferdselsdepartementet. Avinor eier og driver de tre regionale- og 

åtte lokale lufthavnene i Finnmark. Forpliktelse til offentlig tjenesteyting (FOT-rutene) betjener i stor 

grad de lokale lufthavnene og finansieres av Samferdselsdepartementet. Fylkeskommunen har en 

påvirkerrolle og er en premissleverandør for å sikre forbedrede ramme betingelser for lufthavnene 

og FOT-rutene. Stortinget har vedtatt at FOT-rutene overføres til fylket fra 2020. Fylkets nye rolle og 

samarbeid med Avinor vil kunne styrke premissene for fremtidig luftfart i Finnmark.  

Lufthavnene og flyruten er en av bærebjelkene for bolyst og næringsutvikling i Finnmark. 

Fylkeskommunen skal i planperioden jobbe for videreføring og utvikle lufthavnstrukturen og 

forsterke flytilbudet i fylket ved tilpasset teknologi. Rasjonell drift og planlagt innfasing av fjernstyrte 

tårn vil ha en avgjørende betydning for å sikre en videreføring av lufthavnstrukturen i framtiden. 

Fokus i perioden rettet også mot å tilrettelegge lufthavnene for økt næringsutvikling gjennom 

prioritering av fly- og helikoptertransport for petroleum, flyfrakt av fisk og økt satsing på reiseliv.  

Det er viktig at fylkeskommunen i planperioden sikrer Avinors planlagte tiltak på lufthavnene og 

bidrar i prosessen med ambisjoner om ny lokal lufthavn i Hammerfest som ivaretar næringslivets 

framtidige behov.   

Finnmark har ambisjoner om å være foregangsfylke i testing av nye teknologiske løsninger som 

effektiviserer og reduserer kostnadene for å sikre en fremtidsrettet luftfart. Dette ved å delta i 

Avinors testing av elektriske fly, som på sikt kan sikre større flytyper med behov for kortere 

rullebaner, samt billigere og mer miljøvennlige drivstoff.  
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8 Havner og farleder 
Mål for havner og farled 

 
Havner og farleder i Finnmark skal være fremtidsrettet, konkurransedyktig, sikker og ivareta 
næringslivets og befolkningens behov 

 

Strategiske tiltak for måloppnåelse: 

 

 Ved å tilpasse havnene en framtidsrettet fiskeriflåte og tilrettelagt for næringsutvikling 

 Ved å utvikle havnene som effektive godsterminaler og næringsmessige drivere innen fiskeri, 
petroleum og reiseliv. Spesielt Kirkenes utvikles for å kunne bli et fremtidig Arktisk 
logistikksenter 

 Ved å tilpasse farledene sjøtransportens behov og teknologi for fremtidig sjøtransport 

 Ved å satse på ITS og beredskap for bedre regularitet og sikkerhet for sjøtransporten 
 

Stortinget vedtar de store investeringsprosjektene og økonomiske rammene for sjøtransporten, 

havner og farleder gjennom Nasjonal transportplan. Kystverket utarbeider med bakgrunn i dette 

prioriteringer for prosjekter og drift- og vedlikehold i fagetatens handlingsprogram.  Finnmark 

fylkeskommune har en påvirkerrolle for å sikre forbedrede rammebetingelser for sjøtransporten. 

Stortinget har vedtatt at fylket overtar ansvaret for statlige- og kommunale fiskerihavner fra 2020. 

Fylkeskommunens forutsetninger for å sikre en fremtidig fiskerihavnsatsing fra 2020 krever at de 

økonomiske rammene staten stiller til disposisjon muliggjør en satsing i nært samarbeid med 

Kystverkets organisasjon.  

Fokus må rettes mot å fjerne flaskehalser på fiskerihavnene for å tilpasse for fremtidens fiskeriflåte 

og må ses i sammenheng med «Kyst til marked»-strategien.  

Det må utvikles effektive godsterminaler for å styrke sjøtransporten og effektiv omlasting fra og til 

andre transportformer. Havner som næringsmessige drivere vil ha fokus innen petroleum, reiseliv og 

fiskeri. Arbeidet med ny stamnetterminal i Kirkenes vil kunne gi grunnlaget for ambisjonene om et 

fremtidig Arktisk logistikknutepunkt.  

Med klimaet i nord vil Finnmark være spesielt egnet for testing i arktisk klima og økt satsing på 

innovasjon innen ITS og beredskap vil være en ambisjon for fylket.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

9 Jernbane 
Mål for jernbane 

 
Etablere jernbane fra Kirkenes til Rovaniemi 

 

Strategiske tiltak for måloppnåelse: 

 

 Ved å utvikle Kirkenes som et logistikknutepunkt for omlasting av gods fra Asia langs Arktisk 
silkerute  

 Ved å utvikle Kirkenes som Arktisk logistikksenter med jernbaneforbindelse 
 

Finnmark ønsker å etablere Arktisk logistikksenter i Kirkenes. Dette ved at gods fra Asia transporteres 

gjennom Arktisk silkerute og videre til Nord-Europa med jernbane, i stedet for dagens rute gjennom 

Suez-kanalen.  

Grunnlaget for ruten vil være godset som transporteres fra Asia, via Arktisk silkerute. Kun begrenset 

deler av godset som transporteres til Nord-Europa vil kunne være en utløsende faktor for jernbane. 

Det må jobbes med et langsiktig perspektiv og helhetlig forankring. Dette må tilpasses samarbeidet 

mellom finske og norske myndigheter rundt jernbane, EU-perspektiv og globale aktører sine 

interesser. Mål for perioden er å iverksette et planprogram for jernbane mellom Kirkenes-Rovaniemi 

i samarbeid med finske og norske myndigheter.  
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10 ITS og kommunikasjon  
Mål for ITS og kommunikasjon 

 
Finnmark skal være ledende i det teknologiske skifte innen samferdsel, samt tilrettelegge for bedre 
kommunikasjonslinjer 

 

Strategiske tiltak for måloppnåelse: 

 

 Ved å utarbeide et eget ITS-handlingsprogram for Finnmark 

 Ved å arbeide for mobil-, DAB- og bredbåndsdekning i hele fylket, som grunnlag for utviklingen 
av framtidig ITS-satsing  

 Ved å bygge ITS-infrastruktur for bedre registrering, sanntidsinformasjon og testing av nye ITS-
løsninger for veg, luft og sjø, samt autonome kjøretøy 

 

Finnmark fylkeskommune skal i planperioden ha fokus på ITS og kommunikasjon, ved å rette fokus på 

bedre framkommelighet, sikkerhet og innovasjon. Dette må gjøres i tett samarbeid med fagetatene, 

næringsliv og nasjonale- og lokale myndigheter. Fylkeskommunen har en påvirkerrolle innen mobil- 

og DAB-dekning.  


