
  
 

Protokoll 

Styremøte Samferdselsforum Nord,  Oslo 4.12.18 

Stortinget 4. desember kl. 15.00 2018 

 

Til stede: Bjørn Johansen, Ole Henrik Hjartøy, Stein Windfeldt, Elling Haukebø, Odd Hugo 

Pedersen, Hans Benjaminsen, Martin Grønnslett og sekretær Ivar Kristiansen 

Forfall: Ruben Jensen 

 

Innkalling og saksliste enstemmig godkjent. 

Leder Bjørn Johansen ønsket velkommen til styremøtet. Han redegjorde for sitt forslag til 

innlegg på møtet med Stortingets Nord Norge-benk. Styret ga innspill og fordelte oppgaver 

ifm det kommende benkemøtet senere på dagen. 

 

Sak 1. Jernbaneprosjekt Finland – Kirkenes. Perspektiver sett fra norsk side. 

Dagligleder i Sør-Varanger Utvikling, Kenneth Stålsett orienterte om prosjektet. Han berørte i 

sin orientering bl.a Kinas arktiske politikk, hvor driveren for den arktiske korridor hvor 

jernbanen kan bli meget sentral. Utviklingen med mer trafikk over den nordlige sjørute har 

aktualisert behovet for å håndtere en sannsynlig dramatisk økt godsmengde i nord. Stålsett 

viste bl.a til at Kina i sin internasjonale handel ser for seg at 20% av gods skal gå over den 

nordlige sjørute, noe som vil gi en avstandsgevinst på 40% ift sentrale vestlige marked. 

Stålsett kommenterte også det forhold at Kina nå er en stor investor i Lappland og var 

samtidig innom de muligheter som kan åpne seg for Kirkenes hvor en nøktern forventning er 

å kunne skape 600-1000 nye arbeidsplasser i regionen. 

 

Sak 2. SFNs forslag til NTP-prioriteringer som presenteres for Nord Norge-benken. 

Saksdokumenter var vedlagt saken. 

Vedtak: Styret slutter seg til det fremlagte forslag. 

 

Sak 3. Status for tidligere NTP-prioriterte SFN-prosjekter. 

Saksdokumenter var vedlagt saken.  



  
Vedtak: Styret tar saken til etterretning. Styret ber sekretær sende statusgjennomgangen til 

Stortingets Nord Norge-benk. 

 

Sak 4. SFN og eventuelle nye medlemmer. 

Saksdokumenter var vedlagt saken. 

Vedtak: Styret slutter seg til det fremlagte forslag, og ber om at arbeidet med rekruttering av 

nye medlemmer til SFN intensiveres. 

 

Styret ber om at neste styremøte planlegges for gjennomføring i Vadsø. 

Møte hevet kl. 16.45. 

 

Ivar Kristiansen, sek. 

 

 


