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Miljøtiltak - signalanløp for buss - Snelandia 

Finnmark fylkeskommune drifter det offentlige kollektivtilbudet i fylket under varemerket Snelandia. 

Snelandia ønsker å ha en miljøvennlig og effektiv profil som et tilbud til våre reisende kunder. På fylkets 
land- og sjøruter opererer nå landets kanskje mest miljøvennlige transportmidler, gjennom satsning på ny 
teknologi i eksisterende kontrakter. 

Men, Snelandia ser videre! Gjennom kortere tid på holdeplass og anløp av færre holdeplasser økes både 

miljøgevinst og effektivitet – en ekstra service de reisende setter pris på. Et konkret tiltak i så måte er at 
Snelandia i 2017/2018 innfører signalanløp av bussholdeplasser som ligger utenfor hovedveien. Til dette 

prosjektet har Miljødirektoratet bevilget midler som dekker halvparten av kostnadene, i tillegg til at 
fylkeskommunen går inn med resterende halvdel. 

Bussene har tradisjonelt sett snirklet seg fram i alle bygder og grender i Finnmark siden 1916. Mange 
steder er hovedveien nå lagt utenom bygdene, og nå slår bussen følge. Men – uten at innbyggerne som 
bor langs «gamleveien» mister kollektivtilbudet.  

I tillegg ser vi at kommuner etablerer nye boområder på steder det tradisjonelt ikke har vært 
kollektivtilbud – disse skal også bli bedre dekket. 

I praksis vil signalanleggene fungere ved at passasjerene som ønsker å reise fra avsidesliggende 

holdeplasser aktiverer ved hjelp av mobiltelefonen et lyssignal som er montert ved hovedveien. Dette 
lyssignalet varsler bussjåføren om påstigende passasjerer, og bussen tar «omveien» via holdeplassen. Det 

er to tilsvarende anlegg i drift i Sør-Norge, samt at det er omfattende gjennomført i Sverige. Anleggene er 
driftet i mange år, og det rapporteres om svært få utfordringer med dem. 

Tiltaket vil i første omgang bli gjennomført på 10 steder i Snelandia’s rutenett, og spare miljøet for utslipp 
fra mer enn 33 000 rutekilometer årlig.  

Stedene hvor tiltaket er planlagt gjennomført i 2017/2018, er: 

 Kåfjorden, Alta kommune 

 Bekkeli, Hammerfest kommune 

 Skarsvåg, Nordkapp kommune 

 Kiberg, Vardø kommune 

 Karlebotn, Nesseby kommune 

 Ekkerøy, Vadsø kommune 

 Mazé, Kautokeino kommune 



 

 
 

 Skavika – Snefjord, Måsøy kommune 

 Kokelv, Kvalsund kommune 

Vi håper kommunene imøteser miljøtiltaket, og bidrar til å gjøre det kjent gjennom egne kanaler. 
Fylkeskommunen vil benytte operatørene og øvrige av Snelandia’s kanaler for å bekjentgjøre 
tiltaket. 
 
Eventuelle tilbakemeldinger eller spørsmål bes sendt innen 15.september til enla@ffk.no.   
 
 
 

Med hilsen 
 
 

Per Bjørn Holm-Varsi 
samferdselssjef 

 
Lars H. Engerengen 

seniorrådgiver 
 
 
 
 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift.  
 
 
  
   
 
Likelydende brev sendt til:  
Vardø kommune, Postboks 292, 9951 VARDØ 
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