


















Finnmark fylkeskommune 
v/ Gunnstein Flø Rasmussen 
Fylkeshuset - 9815 Vadsø 
          
 
           Båtsfjord 28.1.2014 
 

 

Høringsuttalelse om Regional Transportplan Finnmark 2014-2023 

 

Hovedutvalg for Kultur, næring og samferdsel (HU KNS) vedtok 12. november 2013 i sak 52/13 
høringsutkast for Regional transportplan. Utkastet er sendt til blant annet Båtsfjord kommune, og vi 
ønsker med dette å komme med innspill til planen.   
 

 
FYLKESVEG 

Vi registrerer at det ikke er igangsatt eller planlagt investeringsprosjekter i tilknytning til Fv 890 i 
perioden 2014-2023.  
Et helhetlig vegsystem skal bidra til vekst og utvikling av næringsliv og regionene, og strategien i RTP 
er å prioritere viktige næringsveger. Fylkesvegnettet har særlig betydning for transport av  
fiskeriprodukter fra Båtsfjord og ut til forbrukerne. FV 890 er eneste vegforbindelse til fiskerikommunen 
Båtsfjord og vi vil understreke viktigheten av å styrke vedlikehold og fornying av dette vegnettet. 
 
Norway Seafoods og Båtsfjordbruket er våre to hjørnestensbedrifter som genererer flere hundre 
arbeidsplasser. At vi er lokalisert nettopp her, har stor betydning for fiskeflåten, da vi er nær 
fiskefeltene. All fisk som landes i Båtsfjord må transporteres på den raskeste måten ut til 
konsumentene - det vil si med bil. Dårlige veger vil forringe produktets kvalitet og næringslivet er 
derfor  helt avhengig av en sikker og god infrastruktur som fungerer godt.   
 
Årlig har fiskerinæringa en verdiskapning på over kr 354 500 000,- og transporterer ut langs Fv 890   
32 100 000 kg fisk langs. Dette utgjør  3400 turer med trailer som er et betydelig antall.  
 
Vegstandarden, spesielt på strekningen mellom Julelvdalen - Røberget er under enhver kritikk og vi 
mener Finnmark fylkeskommune må prioritere utbedring av Fv 890 som er en viktig transportåre for 
det regionalt næringslivet  og næringstransporter. God vegstandard er meget viktig for både 
fiskeindustrien og annen varetransport.  
   
 

HAVNER 

 

Fiskerihavner  
Fiskerihavnene har en viktig funksjon for landing av fisk, og som en av kommunene i Finnmark som 
lander mest fisk er havna av stor viktighet for vårt kystsamfunn. Vi ønsker at man opprettholder fokus 
og utvikling av fiskerihavner og vi forventer at havna i Båtsfjord forblir et prioritert prosjekt i 
handlingsprogramperioden 2014-2017. 
 

Basehavner og industrihavner  
Båtsfjord er en selvfølge når en skal vurdere hvilke basemuligheter som finnes i havner langs kysten.  
 
Vi viser til Vadsøseminaret den 9. januar 2014 der oljedirektør Svein Erik Fredriksen ved ENI utpekte 
Båtsfjord som den beste lokasjon for en framtidig landbase for olje og gass i Barentshavet sørøst. 



Båtsfjord Havn  er den som ligger nærmest til eventuelle leteområder for olje/gass i Barentshavet 
sørøst. Her er også tilstrekkelig kaidybde og vi har om lag 68 000 kvm ledige industriarealer  som kan 
nyttes for lagring av varer, utstyr mm.   
 
Båtsfjord ser fremover og vi ønsker å være klar når en eventuell aktivitet i Barentshavet sørøst settes i 
gang. Vi mener derfor at infrastruktur bør prioriteres i Øst-Finnmark og Båtsfjord kommune i årene 
fremover.    
 
HELIBASE 
I forbindelsen med å utrede muligheter knyttet til Den nordlige sjørute, vil vi påpeke at Båtsfjord har 
Norges nyeste kortbaneflyplass med infrastruktur som kan utvides til å møte kravene om en eventuell 
helikopterbase måtte ha behov for.  
 
 
Vennligst hilsen  
 
Båtsfjord kommune 

 













Lebesby kommune 
Sentraladministrasjonen

9790 KJØLLEFJORD    

   

Rådmann 

Saksnr. Arkivkode               Vår dato: Avd/Sek/Saksb.

13/894                          14.02.2014 N02 /RAD/SADM/HALA 

    

HØRING-REGIONAL TRANSPORTPLAN 2014-23 

Fra møtet i Formannskapet den 11.02.2014, saksnr PS  6/14. 

De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak: 

Lebesby kommune har følgende innspill til høringsdokumentet: 

Kap 3.2 Næringsutvikling 

Petroleumsvirksomhet:

Ved en positiv beslutning om oljeterminal i Nordkapp, vil det være behov for en 

kommunikasjonsløsning mellom Nordkyn og Nordkapp. Da vil det bli ringvirkninger også 

Lebesby og Gamvik kommuner.

Fisketransporter:

For Lebesby kommune og mange lokalsamfunn på Nordkyn er fiskeindustrien en bærende 

næring. Vi er helt avhengig av god vegstandard og god vinterregularitet.

Det er viktig å få ytterligere utdypet områder Kjøllefjord havn, det arbeides med en søknad 

om dette på post 30.

Oppdrettsnæringen i Laksefjorden er i sterk vekst. Salmar Nord har ekspandert sin 

virksomhet med oppdrett i flere deler av Laksefjorden. Dette har gitt nye verdifulle 

arbeidsplasser og aktivitet i kommunen. For å legge til rette for landbase og næringsområder 

i indre del av kommunen, er det behov for vedlikeholdsmudring av havnen på stedet Lebesby. 

Her ble det mudret for flere tiår siden, og det er nå for grunt i havna. 

Reiseliv:

For reiselivsnæringen er hurtigruta svært viktig. Det må gjøres en samlet og kraftfull jobb for 

at seilingsmønsteret skal fortsette, også etter at dagens anbud utløper. 
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For reiselivsnæringen i Midt-Finnmark er direktefly mellom Lakselv og Oslo svært viktig. 

Landbruk:

Transport i landbruket er viktig også for Lebesby kommune, dett er ikke nevnt i 

høringsutkastet selv om mange andre landbruksområder er nevnt. Det er et viktig 

produksjonsmiljø for melk og egg i Lebesby/Bekkarfjord og på Veidnes. Det er helt 

avgjørende at vegstandard og regulariteten er god. Viktige vegstrekninger er aksen 

Bekkarfjord-Tana og Børselv-Veidnes. 

4  Kollektiv 

Kapitel 4.6 Rutestruktur 

Det må etableres bussruter mellom Kjøllefjord og Mehamn i tilknytning til alle flyavganger 

og ankomster. Vi har en felles flyplass i kommunene og da må det være bussforbindelse 

imellom stedende. Lebesby kommune forventer at det er dialog mellom kommunen og 

fylkeskommunen om rutetabeller før det utlyses anbud på kollektivtrafikken.

Fylkeskommunen fjernet ordningen med midtskyss for skolebarn. Dette må gjeninnføres. Det 

er et fylkeskommunalt ansvar, og dette har medført problemer for spesielt de minste elevene. 

5 Fylkesveger 

Det er skrevet lite om vintervedlikehold. Det er svært viktig at vintervedlikeholdet – brøyting 

og snørydding blir prioritert. Dette for å gi god fremkommelighet , men også av 

trafikksikkerhetshensyn. Det må settes inn riktig og tilstrekkelig med materiell på 

fjellovergangene. Vi mener videre at anbudene må lyses ut i mindre ”pakker” enn det vi har 

sett hittil. Dette vil gi lokale entreprenører muligheter, og vi vil nyte godt av den 

lokalkunnskapen de har og som er så viktig for vintervedlikehold, som jo mye er å kjenne 

veien på vær og vind. 

Vegen mellom stedet Lebesby og Lakselv må utbedres og fornyes. Den er preget av sterkt 

forfall, flere smale bruer, dårlig dekke, telehiv og den vanskelige Trollbuktbakken. 
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Kapitel 5.5 Skredsikring 

Vi har flere skredutsatte strekninger i Lebesby kommune. De viktigste som vi sterkt ber om 

blir prioritert er fv894 Oksevågdalen og fv241 Dyfjordvegen. Senest i uke 5/14 gikk det ras i 

Oksevågdalen. I 2013 var vegen stengt i flere perioder på grunn av ras. Når det gjelder 

Dyfjordveien, så er det stadig nedfall av stein på vegen, og befolkningen er bekymret. 

Utfordringene på Dyfjordvegen er tatt opp med fylkeskommunen og Statens vegvesen ved 

tidligere anledninger.   Utover disse er veien fra Kalak til Bekkarfjord skredutsatt.  

7 Riksveger 

E6 mellom vest og øst Finnmark må flyttes tilbake til Ifjord slik det var tidligere, før den ble 

flyttet til Tanadalen.

9 Fiskerihavner og farleder 

Lebesby kommune er en kyst- og fjordkommune som er helt avhengig av å tilrettelegge for økt 

aktivitet innen fiskerinæringen. De siste årene har det skjedd en positiv utvikling når det 

gjelder antall fartøy og fiskere i kommunen, og snittalderen på fiskerne er gått ned. 
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Figur 1: Utviklingen i antall fiskere på blad B og antall fartøy i Lebesby kommune.  

Når det gjelder utviklingen i fiskeindustrien har det vært en dramatisk nedgang i antall 

sysselsatte i samme periode, fra 120 i 2000 til kun 22 i 2013. Kommunen har de siste 10 

årene gjort svært store investeringer i Kjøllefjord havn gjennom bruk av post 60 midler. Til 
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sammen mer enn 10 millioner kroner har vært brukt av egne midler for å etablere to moloer 

og flytebrygger. I 2014 blir det investert i nytt industriområde, fiskerikai og det skal mudres i 

indre havn for å sikre fremtidig utvikling innen fiskerinæringen.  

Investeringer i molo og mudring gjøres av staten i sin helhet i mange andre kommuner, men 

her har man valgt å benytte betydelige kommunale midler for at ikke utviklingen skal stoppe 

fullstendig opp og Kjøllefjord tape for mye som fiskevær.  

Lebesby kommune har derfor et sterkt ønske om at Kjøllefjord havn skal komme inn i 

Fylkeskommunal og Nasjonal transportplan med følgende punkter: 

‚ Utvidet mudringsprosjekt i indre havn, i forbindelse med etableringen av et nytt 

industriområde med fiskerikai, samt mudring ved serviceanlegg, egnebuer og 

liggekaier ved Hustad.

‚ Forlengelse av dekningsverk (molo Q med 50 meter), ved dagens trafikk-kai for å 

sikre rolige forhold ved etablering av nye flytebrygger ved Hustad. På grunn av stor 

økning i flåten de siste årene, og ved etablering av ny industri, forventes en dobling 

av behovet for liggekai og flytebrygger i Kjøllefjord.

‚ Etablering av dekningsverk på nordsiden av havna, for å sikre fiskebruk og kaier for 

bølgepåvirkning fra vest. Det er en utfordring at det vaskes ut under kaier/bygninger 

på nordsiden av havna. Dette ble belyst i modelltankforsøk da planene for skjerming 

av havna ble lagt. I modellforsøket har denne moloen betegnelsen molo G. Kjøllefjord 

havn blir ikke fullgod før denne er etablert. De andre moloene er som nevnt løst ved 

at kommunen har bygget dem med tilskudd. 

Med hilsen 

Lebesby kommune 

Anne Lill Fallsen 

serviceleder 

Dir.tlf.: 7849 9510 
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Statens vegvesenStatens vegvesenStatens vegvesenStatens vegvesen 
    

 

 
Postadresse Telefon: 02030 Kontoradresse Fakturaadresse 

Statens vegvesen Telefaks: 75 55 29 51 Båtsfjordveien 18 Statens vegvesen 

Region nord firmapost-nord@vegvesen.no 9815 VADSØ Regnskap 

Postboks 1403   Båtsfjordveien 18 

8002 Bodø Org.nr: 971032081  9815 VADSØ 

   Telefon: 78 94 15 50 

   Telefaks: 78 95 33 52 
 

Finnmark fylkeskommune 

v/ Gunnstein Rasmussen 

Samferdselsavdelingen 

Henry Karlsensplass 1 

9815 VADSØ 

 

 

Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 

Region nord Geir Olav Næss  - 78941620 2014/003809-006  18.02.2014 
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Det vises til deres skriv datert 13.12.13 angående ovennevnte sak. 

 

Statens vegvesen har følgende kommentarer til høringsdokumentet: 

 

1. Overordnet målstruktur i planen er i tråd med nasjonale mål. 

 

2. En bredere analyse av samfunnsutviklingen i Finnmark burde kommet tydeligere 

frem. Kapittelet om befolknings- og næringsutvikling kunne vært litt mer utredet, 

underbygd med statistikk, fakta, kart og illustrasjoner. 

 

3. Godsstrømmer og transportknutepunkt av stor viktighet for regionen kunne vært mer 

beskrevet. 

 

4. Mål for kollektivtilbudet og strategiene kunne vært tydeligere i forhold til 

anbefalingene fra Urbanets analyse om økt satsing på ruter mellom byområder der 

pendlergrunnlaget er størst. Det er ikke per nå et uttalt mål at flere skal reise 

kollektivt? 

 

5. En tydeligere kobling mellom de langsiktige målene og de mer konkrete og 

operasjonaliserte handlingsprogrammene burde kommet frem. 

 

6. Behov utover rammene/tydeliggjøring av hva som oppnås/ikke oppnås kunne 

framkommet. 

 

7. Det står lite om hvilke prosess som har vært i forhold til medvirkning/innspill i tidlig 

fase som grunnlag for utarbeidelse av forslaget. 

 

 

 



 

 

2

8. Under beskrivelsen av større fylkesvegprosjekter står det at prosjektet Ifjord – 

Sjursjok ferdigstilles i løpet av perioden 2014-2017. Det er ikke avklart endelig 

finansiering av parsell 6, Giljas – Sjursjok. Dette fremkommer heller ikke av HP 

2014-2017 

 

9. Under beskrivelsen av større fylkesvegprosjekter er Mikkelsby – Kongshus benevnt 

som fergekaier. Samferdselsavdelingen bruker benevnelsen hurtigbåtkaier i sin 

benevnelse fra 2014. Må avklares hva som er korrekt. 

 

10. Under avsnittet om trafikksikkerhetstiltak bør det føyes til et tiltak som benevnes 

«kurvaturutbedringer». 

 

 

 

Videre vises det til vårt innspill i forbindelse med HP 2014-2017 der det er endringer i 

rassikringsprosjektene grunnet kostnadsoverskridelse i 2013 som har konsekvenser inn i 

gjeldende periode. 

 

Statens vegvesen ønsker å komme tidlig inn i revisjonen av planen og vil være tilgjengelig for 

fylkeskommunen i dette arbeidet. 

 

Statens vegvesen foreslår videre at det i RKU (Regionalt kontaktutvalg) kan jobbes med 

fylkesoverskridende problemstillinger som kan brukes i fylkenes regionale transportplaner. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Torbjørn Naimak    Bjørg-Anita Joki 

Regionvegsjef    Avdelingsdirektør 
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Dato: 
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Saksbehandler: 
Ørjan Stubhaug 
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postmottak@svk.no  

 

 

HØRINGSUTTALELSE TIL REGIONAL TRANSPORTPLAN 
SØR-VARANGER KOMMUNE  
 
Utvalg for plan og samferdsel har behandlet saken i møte 30.01.14, og det er fattet følgende 
vedtak: 
 

Uttalelse til Regional transportplan 
Viser til mottatt høringsbrev, datert 13.12.2013, for Regional transportplan 2014-23. Sør-
Varanger kommune gir med dette innspill til høringsdokumentet for Regional Transportplan 
(RTP).   
 
Dette høringsinnspillet berører i all hovedsak kommunens industrisatsning på Tømmerneset. 
I dette innspillet ønsker Sør-Varanger kommune å signalisere at tilrettelegging av nye 
industriareal med adkomst på Tømmerneset har svært høy prioritet i kommunen. Dersom 
kommunen skal stimulere til en ønsket by- og befolkningsvekst er det svært viktig å 
tilrettelegge for nye industriareal.  
 
 
RTP kapittel 5.2 
Fylkesveinettet må utbedres. Store deler av fylkesveinettet er totalt nedslitt og har et alvorlig 
vedlikeholdsetterslep. Kvaliteten på veinettet må heves for å muliggjøre en nordområde-
satsing. Regionale midler må prioriteres til de strekningene som har forfalt så mye at det 
avvikles næringer i enkelte distrikter pga. dårlig vei. En rekke store satsinger på riksveinettet, 
flyplasser og havneterminaler må ikke båndlegge bruken av de regionale midlene. Vi ser 
resultatet av at viktige næringstrekninger fra kysten og inn til riksveinettet er opprustet, nå må 
de andre stekningene prioriteres. Dårlig vei fører til at jordbruk, reindrift, skogbruk og turist-
næringen er skadelidende. De fornybare ressursene blir dermed ikke prioritert og distriktene 
mister sin attraksjonskraft. 
 
 
RTP kapittel 7.3 
Sør-Varanger kommune har forståelse for at riksvegtilknytting til Leirpollen på Tømmerneset 
ikke er innarbeidet i handlingsprogrammer for 2014-17. Sør-Varanger kommune ser at det er 
av stor nasjonal interesse å legge til rette for framtidige muligheter innen produksjon av olje, 
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gass, kondensater, samt logistikk og nye transportløsninger på regionalt og internasjonalt 
nivå. Kommunen vil likevel påpeke viktigheten av at riksvegtilknytning til ny stamnett-terminal 
innarbeides i handlingsprogrammer for 2018- 2023.  
 
 
RTP kapittel 10.2 
Sør-Varanger kommune ser positivt på at RTP har til målsetting å utvikle konkurransedyktige 
industrihavner i Finnmark, samt at det er konkretisert satsningsområder med geografisk 
lokalisering. En slik konkretisering skaper forutsigbarhet for kommunene i Finnmark.  
Sør-Varanger kommune ser i så måte svært positivt på at RTP prioriterer å utvikle havner 
gjennom ny petroleums- og servicebase i Kirkenes. Kommunen ønsker å understreke at 
denne satsningen skal foregå på Tømmerneset og Slambanken med kort avstand til 
Kirkenes sentrum. I denne sammenheng viser vi til de innspill som ligger i Barents Transport-
plan. 
 
 
RTP kapittel 12.2 
Sør-Varanger kommune vil understreke at kommunedelplan for Tømmerneset har til 
målsetting å tilrettelegge for nye havneareal med adkomstmuligheter. En delmålsetting i 
kommunedelplanen er at adkomstvegen til nye industriareal avlaster E6 som innfartsåre til 
Kirkenes sentrum og dermed ledes tungtrafikk utenom boligområder. Altså omfattes ikke 
trafikksystemet i Kirkenes sentrum av kommunedelplanen slik som beskrevet i RTP. Sør-
Varanger kommune ber om at dette rettes opp i Regional transportplan.  
 
Sør-Varanger kommune ser utfordringer tilknyttet trafikksystemet i Kirkenes sentrum, spesielt 
med tanke på byens mjuke trafikanter. I første fase er det ikke kapasitet i kommunen til å 
jobbe frem en full trafikkutredning av Kirkenes, men på sikt er det et arbeid kommunen 
ønsker at prioriteres.     

 
 
 

Med vennlig hilsen 
 
 
 

Ørjan Stubhaug 
Samfunnsplanlegger 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 



 

Deanu gielda - Tana kommune  

Utviklingsavdelingen 

 

 

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: 

Rådhusveien 24 Rådhusveien 24 +47 46 40 02 00 4910.12.71160 
9845 Tana  Telefaks: Org.nr.: 

E-post: postmottak@tana.kommune.no www.tana.kommune.no 78 92 53 09 943.505.527 
 

Finnmark fylkeskommune 

Fylkeshuset 

9815  VADSØ 

 

Att. Gunnstein Flø Rasmussen 

 

 

Melding om vedtak 
 

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 

 2013/294 Frans Eriksen, tlf.: 46400271 14.02.2014 

 

Høringsuttalelser - Utkast til regional transportplan 2014-2023 

Vi viser til høringsbrev av 13.12.2013 med invitasjon til å gi høring til Finnmark 

fylkeskommunes regionale transportplan for 2014-2023. Saken ble behandlet i formannskapet 

13. februar 2014 med følgende 

 

Vedtak 

 

En regional transportplan (rtp) 2014-2023 kan ha stor betydning for en sjø- og 

landtransportkommune som Tana. Overgang fra sjø til landstransport i etterkrigstiden har 

hatt svært stor betydning for etablering og utvikling av kommunesenteret Tana bru. Veier og 

kollektivtransport er avgjørende for Tana brus senterfunksjon men også for befolkningens 

muligheter til å få tilgang til varer og tjenester. Hva som er fylkeskommunens prioriteringer 

og politikk innenfor samferdsel har sammen med Nasjonal transportplan stor betydning for 

utviklingen i Tana kommune. Kommunen er derfor positiv til å få planen til høring før den 

vedtas av fylkestinget. 

 

Tana kommune fikk i juni 2013 hurtigbåtrutetilbudet i Tanafjorden til høring med 

høringsfrist 1. juni 2013. Kommunen mener at det er svært uheldig at viktige kollektivruter 

blir lyst på anbud med lang bindingstid midt i en planprosess og før en regional transportplan 

er vedtatt. Det bidrar til å svekke planens troverdighet og instrument til å styre utviklingen i 

ønsket retning med bakgrunn i overordnede planer. Det svekker også fylketingets myndighet 

og ansvar som fylkeskommunens øverste organ. Fylkeskommunen burde ventet med ny 

anbudsrunde til transportplanen var ferdigbehandlet. 

 

Tana kommune har tidligere fått forslag til mål og strategier i regional transportplan til 

uttalelse. Det er positivt og det har kommunen benyttet seg av. I kommunens uttalelse ble det 

etterlyst en definering av ”minstestandarder” for transporttilbud i perifere områder. Dette 

omfatter samlet transporttilbud/-muligheter, herunder båt, buss og fergeforbindelse samt 

veistandard og vedlikehold. Det foreligger nå et forslag til minstestandard for 

hurtigbåtforbindelser, men vi registrerer at dette ikke er fastsatt for buss og 

fergeforbindelser, vei og vedlikehold av veier. 
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Kommunen noterer seg at anbudsutvalget for hurtigbåtruter bestemte følgende 

minstestandard for hurtigbåtruter med liten eller ingen bosetning: 

- Innbyggerne skal ha mulighet til å komme seg til og fra eget kommunesenter i løpet 

av en dag ukentlig. 

- Anløpsteder med vesentlig fritidsbebyggelse skal anløpes i forbindelse med helg 

(fredag/søndag). 

 

I den pågående kritikken i media av de nye hurtigbåtrutene så viser fylkesrådmannen til de 

føringer som er lagt av ad-hoc/styringsgruppen når hurtigbåttilbudene forsvares i Altaposten 

13. januar 2014 og på fylkeskommunens nettsider. Tana kommuner mener at det er svært 

uheldig og lite demokratisk at en liten politisk oppnevnt ad-hoc (styrings)gruppe tar så 

viktige avgjørelser utenom vanlige demokratiske prosesser. Det er en avgjørelse som kan få 

vidtrekkende konsekvenser for samfunn, for næringsliv i distriktene og det som er av bolyst i 

mer perifere områder når bestemmelsen skal etterleves. Siden konsekvensene av denne 

bestemmelsen er så store, så er vi av den oppfatning at det er en avgjørelse som må ligge til 

folkevalgte organer og være gjenstand for offentlig debatt. Vedtak med stor betydning for 

befolkningen bør ikke tas i lukkede rom med utvalgte politikere og regionrådsrepresentanter 

som ikke kan gjøres ansvarlige for sine beslutninger. 

 

Vi registrerer at fylkeskommunen først nå har tatt ad-hoc utvalgets beslutning inn i 

plandokumentet og foreslår å gjøre minstestandarden for hurtigbåtrutene gjeldende for ”fast” 

bosetting og steder med ”utstrakt” fritidsbebyggelse. En etterlevelse av dette kan i realiteten 

bety nesten total nedlegging av hurtigbåtrutetilbudet i hele fylket. For Tana kommune kan 

det bety at hurtigbåtforbindelsen til Nordkynhalvøya og Langfjorden blir lagt ned da 

kommunesenteret til anløpstedene i Langfjorden er i Mehamn kommune. Tana kommune 

viser her til tidligere uttalelse og stiller seg negativ til dette så fremt det ikke finnes reelle 

alternative kollektiv transportmuligheter til eksisterende hurtigbåtrute. Tana kommune vil 

derfor ha følgende inne i regional transportplan i kapittel fire under mål: 

 

Der hvor det ikke foreligger reell alternativ kollektiv transportmulighet, skal 

hurtigbåttilbudet ikke svekkes i forhold til dagens tilbud. 

 

Med reell alternativt tilbud menes et kollektivt tilbud som ikke medfører økt reisetid 

utover 1-2 timer. 

 

Det økonomiske handlingsrommet synes å være en stor utfordring da drift, pågående og 

allerede vedtatte investeringer binder opp store deler av økonomien. I den forbindelse vises 

det til at flere av temaområdene griper inn i hverandre og berører de samme stedene 

geografisk. Eksempelvis berører regionale flyplasser, stamnetthavner og industrihavner de 

samme stedene som for byutvikling og transportkorridorer. Sammenslåing av temaområdet 

kunne gitt bedre oversikt for disse stedene. 

 

Det er for tiden stort engasjement og debatt omkring hurtigbåtrutene som er ute på anbud. 

Det viser at det kunne vært hensiktsmessig å flytte det som omhandler samferdsel, transport 

og veier i periferiområder inn i et eget temaområde for å bedre synliggjøre 

fylkeskommunens politikk overfor disse områdene. Bedre synliggjøring av 

fylkeskommunens politikk vil virke positivt og tydeliggjøre hva fylkeskommunen står for. 

 

Avslutningsvis trekker vi fram at Tana kommune er svært tilfreds med fylkeskommunens 

satsing på oppgradering av veien over Ifjordfjellet og planer om videre oppgradering mot 
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Smalfjord, for planer om ny bru i Leirpollen og for fylkeskommunens positive engasjement 

for ei ny Tana bru og for utbedring av farleden inn til Leirpollen i Austertana. 

 

Med hilsen 

 

 

 

Jørn Aslaksen  

rådmann 

 

 

 

 

 

 


