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E10 Nappstraumen – Å
Historikk – Forutsetninger og kostnadsutvikling

E10 Nappstraumen - Å

● En del av Konseptvalgutredningen (KVU) for E10 Fiskebøl - Å

2017

KVU besluttet av Regjeringen med 850 mill til E10 Nappstraumen-Å

2017

Prioritert i NTP 2018-2029 med 850 mill for gjennomføring siste 6 år 

2021

Prioritert i NTP 2022-2033 med 1 200 mill for oppstart i første 6 år

Mulig byggestart 2026/2027



E10 Nappstraumen - Å
Forprosjekt

● Gjennomført 2018-2020

2 alternativer utredet for E10 Nappstraumen-Å

• Alternativ 1: «Bainveien», med sjøfylling og bro over Flakstadpollen
– Kostnadsestimat 1 780 mill

• Alternativ 2: Skredsikring av Flakstadpollen og tunnel gjennom Stortinden, fra 
Flakstadpollen til Spengerleira

– Kostnadsestimat 1 720 mill

• Begge alternativer inneholdt;
– Fullstendig skredsikring
– Omlegging med kort tunnel gjennom del av Andøya (i stedet for ny vei på nordsiden)
– Utbedring av flaskehalser og flere møteplasser
– Trafikksikkerhetstiltak, gang- og sykkelveier
– Utfartsparkeringer
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Kostnadsoptimalisering

● Kostnadsoptimalisering gjennomført i 2021

• Kuttes ca 500 mill fra 1 700 mill som er estimert for fullrealisering av KVU:

• Alternativ 1 - Bainveien m/sjøfylling og bro over Flakstadpollen

– Høyere kostnader, ikke stort nok kuttpotensiale

– Stor usikkerhet mht naturfare (vind, bølger og erosjon)

– Anbefales ikke utredet videre

• Alternativ 2 - Skredsikring og tunnel Stortinden (Flakstadpollen-Spengerleira)

– Stort kuttpotensiale

– Aktiv skredsikring, med varsling, overvåking og mindre utlegg av veg i sjøen

– Anbefales som grunnlag for KVU-estimat og videre planlegging

• Omlegging Andøya utgår grunnet kostnader
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KVU-estimat / styringsmål

● Forslag til KVU-estimat utarbeidet 2021 - 2022

• 1 280 mill 

• Legger alternativ 2 til grunn

• Ligger til intern behandling i Statens vegvesen

• Sendes Samferdselsdepartementet (SD)

• Beslutning fra Regjeringen (SD) kan komme i løpet av 2022
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Innhold etter kostnadsoptimalisering og 
forslag til KVU-estimat

● Flakstad

• Prosessen ved siling av 
alternativ, der Bainveien utgår

• Beskrivelse av gjenstående 
tiltak

● Moskenes

• Prosessen ved siling av 
alternativ, resultatet ved 
Andøya

• Beskrivelse av gjenstående 
tiltak



Gjennomgang av planlagte tiltak og delstrekninger

● Presenterer veglinjer tiltak – foreløpige tegninger

● Tegningene utgjør utgangspunktet for videre planprosess og fastsetting 
av planområder

● Det vil være mulig å komme med innspill i møtet i dag, og etter møtet 
– både i forhold til foreløpige tegninger og prosessen videre

● Til høsten vil planprogram sendes ut på høring, og da blir det nye 
muligheter for å komme med innspill og kommentarer

● Planforslag vil legges ut på høring og offentlig ettersyn høsten 2023 –
en tredje mulighet til å komme med innspill og kommentarer
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Flakstad 



E10 Nappstraumen - Å 
Flakstad

Fylling og bru over Flakstadpollen

• Vesentlig forringelse av særegne verdier
• Høyere kostnad
• Ikke tunnelmasser tilgjengelig
• Fjerner flaskehals og naturfare
• Gir redusert reisetid
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Flakstad

Tunnel gjennom Stortinden, i kombinasjon med bruk av dagens veg på østsiden med skredsikring

• Ikke vesentlig forringelse av Lofotens særegne verdier
• Fjerner flaskehals og reduserer reisetid
• Lavere kostnad
• Redusert konfliktpotensial sammenlignet med bruløsning
• Behov for sikring langs østsiden av Flakstadpollen mot steinsprang og skred



E10 Nappstraumen - Å 
Flakstad

Tunnel gjennom Stortinden, i kombinasjon med bruk av dagens veg på østsiden med rassikring

• Ikke vesentlig forringelse av Lofotens særegne verdier, reduserer reisetid
• Lavere kostnad
• Redusert konfliktpotensial sammenlignet med bruløsning
• Skredsoner sikres med skredvoller, med masser fra tunnel
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Flakstad

Skredsikring ved Volandstinden og Spengerleira
• Skredvoller og aktiv skredkontroll
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Flakstad

Utbedring ved Mørkved
• Siktutbedring
• Breddeutvidelse
• Forbedring av kurve
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Flakstad

Utbedring ved Mølnarodden
• Siktutbedring
• Breddeutvidelse
• Forbedring av kurve
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Moskenes

Konseptvalgutredningen åpnet for omlegginger over Andøya i Reine
Tidligere skissert løsning på nordsiden av øya er forkastet pga høyt konfliktpotensial og høy kostnad

Forprosjektet vurderte en løsning med kort tunnel

• Reduserer flaskehals over Andøya
• Ivaretar særegne verdier og bomiljø
• Vesentlig høyere kostnad
• Tunnel siles bort og utgår
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Moskenes

Tiltak langs eksisterende veg mellom Sakrisøy bru og Reinehalsen
• Møteplasser
• Ny Valen bru
• Siktutbedringer og breddeutvidelser
• Vesentlig lavere kostnad
• Inngår i prosjektets omfang



E10 Nappstraumen - Å 
Moskenes
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Moskenes



E10 Nappstraumen - Å 
Moskenes

Utbedring ved Moskenes
• Siktutbedring
• Breddeutvidelse
• Forbedring av kurve
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Moskenes

Gang- og sykkelveg Sørvågen skole - Tind
• Siktutbedring
• Breddeutvidelse / Justering
• Forbedring av kurve
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Moskenes

Tidligere vurdert skredvoller og utflytting av vegen utgår, erstattes med aktiv skredkontroll
• Aktiv skredkontroll med radar og varsling
• Gang- og sykkelveg med 3,5 meters bredde beholdes
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Moskenes

Åkranvika
• Gang- og sykkelveg med 3,5 meters bredde
• Veg flyttes ut på fylling mot sjø
• Skredvoll 300 m etableres
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Moskenes

Åkranvika
• Gang- og sykkelveg med 3,5 meters bredde
• Veg flyttes ut på fylling mot sjø
• Skredvoll 300 m etableres
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Moskenes

Åkranvika - Å
• Fortau mellom Åkranvika og Å



Planprosessen videre

● Formell planlegging etter PBL kan ikke starte før SD har fastsatt KVU-estimat

● Planfasen for Planprogrammene i Flakstad og Moskenes er forberedt 

● Oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn av planprogrammene straks SD 
har besluttet KVU
– Forhåpentligvis høsten 2022
– Nye folkemøter

● Mål om vedtatte planprogram 4.kv 2022 / 1.kv 2023

● Planprogram danner grunnlag for regulering og konsekvensutredning
– Flere planområder i hver kommune
– Viktig tematikk i konsekvensutredning er kulturminner, landskap, 

naturmangfold, friluftsliv, grunnforhold, og risiko- og sårbarhet

● Ikke behov for reguleringsplan på opsjonstrekningene

● Reguleringsplaner kan vedtas høsten 2023 eller tidlig i 2024
– Detaljert framdrift vil framlegges i planprogram
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Overordna framdriftsplan for reguleringsplanprosessen

Planvedtak: Vinteren 2024
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Fase 4
Ferdigstille
planene –
oversende til 
politisk 
behandling

Oktober
2023

Fase 3
Intern runde 
SVV/Vegdir.

Juni –
september 
2023

Fase 2
Optimalisering 
veglinjer, kryss 
og KU

2022/2023

Fase 1
Planprogram

Juni- desember
2022

Fase 5
Høring/ 
Offentlig 
ettersyn

November -
desember
2023



Plansystemet

● Vedtatte reguleringsplaner gir hjemmel for grunnerverv, 
utbygging og midlertidig bruk av areal i forbindelse med 
utbyggingen

● Prosjektet er avhengig av at penger bevilges i Stortinget 

● Dette avklares gjennom prosessen med Nasjonal 
transportplan

● Etter bevilgning og vedtak av reguleringsplaner igangsettes 
grunnerverv

● Før prosjektering skal prosjektet til ekstern kvalitetssikring 
(KS2)

● Ved konkret bevilgning vil SVV igangsette arbeid med 
kontraktsstrategi, og senere prosjektering av tiltakene

● Prosjekteringen konkretiserer anleggsgjennomføringen og 
framdrift
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Takk for oss!

Send gjerne spørsmål og innspill til oss:

Kontaktinformasjon Planleggingsleder Thore Jensen:

telefon 91 79 33 91 

e-post thore.jensen@vegvesen.no

Mer informasjon vil komme fortløpende på prosjektets hjemmeside: 
https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/europaveg/e10nappaa/
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