Kjøreplan
Tid

Hva

Hvem

30 min

Om KVU-en så langt

Signe

15 min

Intro til Miro

Hanne

20-30 min

Oppgave 1 Hva er de viktigste transportutfordringene
fra din kommunes ståsted?
Alle skriver på lapper, 5 min
Vi sorterer og lager overskrifter i plenum, 5 min
Vi diskuterer lappene i 10-20 min

Alle

15 min

Pause

Alle

20-30 min

Oppgave 2: Hva må til av transportløsninger for å møte
de viktigste utfordringene?
Alle skriver på lapper, 5 min
Vi sorterer og lager overskrifter i plenum, 5 min
Vi diskuterer lappene i 10-20 min

Alle

15 min

Oppgave 3 Avstemning

Alle

10 min

Oppgave 4 Hvilke råd vil dere gi til oss i prosjekt
gruppa?
Alle skriver på lapper, 5 min.
Kort diskusjon i plenum

5 min

Avslutning

Signe

Tor
Mikkola

HVORDAN BRUKE MIRO?

Jørn
Berg

1. Naviger rundt på Miro ved å holde inn venstre musepeker og dra
rundt
2. Zoom inn og ut ved å enten scrolle på musepekeren eller touchpad,
eller gå på prosenttallet nederst i høyre hjørne (juster ved + eller -)
3. Verktøylinje finner du til venstre
4. Når du skal skrive, sørg for at pila øverst på verktøylinja er blå (trykk
på den om den ikke er blå!)
5. For å skrive på en sticky note (post it); klikk på en og skriv
6. Slett et objekt ved å markere det og trykke "Delete" på tastatur eller
høyreklikk og trykk på de 3 prikkene og så "Delete"
7. Følg fasilitator hvis du er lost ved å trykke på bokstavene HJ for
Hanne Juul i høyre hjørne :)
8. Gjort noe du angrer på? Trykk Ctrl + Z, eller trykk på pila som peker
bakover på verktøylinja øverst til venstre

Elisabeth
Rønning

Helga
P

Monica
Nielsen
Oddvar
Alta

Kommuner og deltakere i FINNMARK

Nils
Runar

Unni

NB - kart ikke oppdatert med ny kommuneinndeling!

Alta, Oddvar Konst, Monica Nielsen
Båtsfjord
Berlevåg
Gamvik
Hammerfest, Jørn Berg, Elisabeth Rønning
Hasvik, Eva D Husby
Karasjok, Kurt Maurstad
Kautokeino, Nils Runar Hætta
Lebesby
Loppa
Måsøy
Nesseby
Nordkapp, Tor Harald Mikkola
Porsanger, Øystein Willersrud, Aina Borch
Sør-Varanger
Tana, Helga Pedersen
Vadsø
Vardø, Jens Betsi

Oppgave 1: Hva er de viktigste transportutfordringene sett fra din kommunes ståsted?
Bedre standard
Skredsikring
E69
Olderfjord
Nordkapp

Vegstandard
E45

Oppgradere
rv 94

Fiskeri / næring

Utfordringer
med
trafikkavvikling
i Kløfta (E45)

Lang vei til
sykehus.
Kauto-Hfest
Særlige utf.
vinterstid

Kløfta må
igangsettes utbygd,
sikkerhet og
fremkommelighet.

Utbedre
flaskehalser
Lakselv Nordkyn

Fsikerihavna
har ikke nok
plass
(Tana)

Utbedre E6
Lakselv Olderfjord.
Mange
flaskehalser

Vintervedlike
hold E69
Olderfjord
Nordkapp
Vinterved-
likehold for
dårlig.

Vinteråpent
til Nordkapp

Regularitet
Veg vinterstid

Havn

Konkurransevr
idning for
næring, med
ikke igangsatt
Kløfta.

Ren Havn
(Hammerfest)

Bedre båtrutetilbud
Tifredsstillen
de båtruter til
veiløse
samfunn

Bedre flytilbud
Flyruter med
akseptabel
pris

Drift og vedlikehold

Vedlikehold og
utbygging
fiskerihavner
Nordkapp,
Gjeninnføring av
post 60
fiskerihavner

Direkterute
fly
Honningsvåg
Tromsø

Regularitet
Honningsvåg
Lufthavn

Få
direkteruter
Finnmark Oslo

Hurtigbåten
mellom Alta og
H-fest truet.
Sykehustransp
ort.

Stamflyplasse
ne må
styrkes.

Flyrutemønst
er regionalt,
må bedres.
Nok og
forutsigbare
direkteruter
Finnmark
/Oslo

Trafikksikkerhet
på
hovedveinettet spredt
boligbegyggelse

iKKE UTVANNE
FLYPLASSSTRUKTUR
DA DET GR UT OVER
REGULARITETEN.

TS
Trafikksikerhet i Eiby
og Øvre Alta ,
hovedinnfartsåra,
skolevei, må sees i
sammenheng med
utbedring Kløfta.

Trafikksikkerhet
for gående og
syklende
(Tana bru)

Framkomme-
lighet på
fylkesveiene
Flyplass i
Hammerfest
med god
regularitet

Rammer
For lite
penger i NTP

Ny flyplass

Manglende
ambulanse-
flyplass:
Kautokeino

Ikke flyruter AltaTromsø lørdager.
Viktig for
luftambulansebas
en, folk og
regularitet.

RV 94 Bypakke Hammerfest
Fremkommelighet
Sykehus

Ny flyplass HFT bedre
regularitet El-- Fly hub

Ny vei
Manglende vei
mellom
Kautokeino-
Nordreisa/
Kåfjord

Annen infrastruktur
Mobil og
Døgnåpne bredbånd
tollstasjoner

Lademulighet
er i Finnmark

Døgnåpen
tollstasjon
(ikke
brøytestasjon)
Karigasniemi

Oppgave 2: Hva må til av transportløsninger for å løse utfordringene?
Bedre rutetilbud sjø

Riksveg
Iverksette
oppgradering
rv 94
Prioritere
Kløfta (E45)
høyere i NTP

GS-veg
En større
satsing på
gang- og
sykkelvei

Realisere
Bypakke/ RV94
Hammerfest
sentrum

BYgge vedtatt
prosjekter
F.eks Kløfta
E45

Innføre flere
båtavganger
til veiløse
steder

Ladeinfrastruktur

Opprettholde
hurtigbåten
mellom Alta og
Hammerfest.

Bygge
infrastruktur
for ELvogntog

Utrede bilvei
Kauto-Reisa

Flyplass

Rammer
Mer penger
til fylkeveiene

Rask igangsette
Kløfta, og se
utbedring Eiby og
Øvre Alta i
sammenheng, gos
samfunnsøkonomi.

Styrke
eksisterende
storflyplasser i
regionen

Nyutredning
av
ambulanseflyp
lass
Kautokeino

Bygge ny
flyplass på
Grøtnes
utenfor
Hammerfest

Berdre regularitet
Alta - TROMS, I
DAG GÅR DET
IKKE FLY PÅ
LØRDAGER.

Ikke utvanne
flyplassstruktu
ren. Går ut
over
regulariteten.
Ikke utvanne
flyplasstrukturen
styrke
stamflyplassene Alta
og Kirkenes, Banak
har også lang bane.

Havn
Gjeninnføre
post 60, for
utbygging av
fiskerihavner

Utbedring av
Honningsvåg
flyplass, mot
fallvind

Fiskerihavnene
må overføres
til Kystverket
igjen

Hele transportkjeden
Innføre FOT-
ruter på flere
strekninger

Regionale
løsninger og
transportkor
idroder

Ny fotrute
Honningsvåg
Tromsø

Mikromobilitet

DV

Ny satsning på
tilrettelegging for
myke trafikkanter
elektriske
fremkomstmidler

Vintervedlikehold-
Brøytekontrakter
må utformes etter
lokale forhold,

Sikkerhet
Større satsning på
Skredsikring på
viktige
ferdselsårer på
riksveier og
fylkesveier

Oppgave 3: Avstemning
8 stemmer: Riksveg
4 stemmer: Flyplass
2 stemmer: Hele transportkjeden
Havn
Bedre rutetilbud sjø
1 stemme: Ladeinfrastruktur
GS-veg
Rammer

Oppgave 4: Hvilke råd vil dere gi til prosjektgruppa for KVU Nord-
Norge?

Involvering av kommunene

Nord-Norgebanen
Dropp Nord-
Norgebanen! Så
mange andre
prosjekter står i
kø!

Det er mange
NTP-prosjekter
som er viktigere
enn Nord-
Norgebanen

Høring i
kommunene,

Dropp
"Tromsøbane
n,"
Vurder NN banen
som et eget
prosjekt - ikke opp
mot andre
prioriteringer i
Nord

Veldig fint at
vi ble invirert
med :-)

Sende utkast
til KVU på
høring til
kommunene

Engasjere
kommunene enda
mer, opplyse
viktighet med å
delta

Vedlig bra at
kommunene
kan være
med på dette

Andre gode råd
Mer gods må
over på kjøl

DET ER
FINNMARKS
TUR Å
PRIORITERES!

Sikre
sykehusveiene,
både vei og sjø.

Gang og
sykkelveier langs
fylkesvei er fylkes
kommunens
ansvar ikke
kommunene.

Bidra til å sikre
næringsveiene de
er forutseting for
bosetting og
verdiskapning.

Vurdere
prosjekter i
Troms/Finnmark
etter andre
kriterier enn
samf.øk.

Jobb for mer
penger i NTP.

Mer
vintervedlike
hold.

Gode å åpne
veier er
avgjørende for
bosetning og
næringsutvikling

Ta
kommunene
med på råd.

Dette var et bra
arbeidsverktøy,

Flytilbud

Gode og
rimelig
flytilbud er
viktig,

Ikke utvann
flyplassstrukturen
, sats på dagens
storflyplasser,
ikke folk nok til å
utvanne.

Rimeligere
flypriser.

Støtte opp om
direkteruter
viktig for folk,
reiseliv og
næringslv.

Sikre utbedringer
eksisterende
flyplasser som
utfylling Alta og
utbedring dagens
Hfest lufthavn.

