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Jernbanedirektoratet
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0101 OSLO

Høring på oppdatert kunnskapsgrunnlag for arbeidet med ny jernbane
Fauske – Tromsø (Nord-Norgebanen).
Fylkesutvalget i Finnmark behandlet 17. september 2019 i sak 45/19: Høring på oppdatert
kunnskapsgrunnlag for arbeidet med ny jernbane Fauske – Tromsø (Nord-Norgebanen).
Følgende vedtak ble enstemmig fattet:
1. «Finnmark fylkeskommune mener Jernbanedirektoratet bør utarbeide oppdatert
kunnskapsgrunnlag for ulike jernbanestrekninger i hele Nord Norge, herunder Kirkenes –
Rovaniemi (Barentsbanen) og Fauske-Tromsø (Nord-Norgebanen).
Kunnskapsgrunnlaget for disse to strekninger må følges opp med
konseptvalgutredninger. Dette for å sikre en helhetlig vurdering av jernbanepotensialet i
Nord Norge.
2. Finnmark fylkeskommune krever at statsministerens forslag til enighet mellom de fire
regjeringspartiene av 23. august 2019 følges opp ved at det gjennomføres en
helhetlig konseptvalgutredning (KVU) for utvikling av transportløsninger i Nord-Norge,
herunder for en bane Kirkens – til Rovaniemi (Barentsbanen) og Nord Norgebanen.
3. Finnmark fylkeskommune forventer at en KVU for transportløsninger i Nord-Norge,
herunder Nord-Norgebanen og jernbanestrekningen Kirkenes – Rovaniemi
(Barentsbanen) planlegges høsten 2019 for oppstart i 2020. Arbeidet bør ferdigstilles
innen 2022 som grunnlag for kvalitetssikring (KS 1) og stortingsbehandling.
4. Finnmark fylkeskommune forventer at KVUer også ivaretar helhetlige vurderinger for
transportløsninger av nasjonal betydning. Dette må også omfatte de viktigste «Kyst til
marked» korridorene for sjøtransport, fylkesveg og riksveg med utenlandskorridorer,
samt lufttransport i Troms og Finnmark. Industriens behov bør være avgjørende for
prioritering mellom ulike utbyggingsalternativer i landsdelen.
5. Vi ber om at beitenæringen involveres i konseptvalgutredningen. Ved å ta inn berørte
parter tidlig i prosessen kan man redusere konfliktnivået ved naturinngrepene
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