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1 Bakgrunn 

1.1 Oppdragsbrev 

I brev fra Samferdselsdepartementet av 19.03.2010, KS1 – Aktuelle utredninger til neste rullering 
av NTP – Oppdragsbrev, gis Statens vegvesen oppdrag med å gjennomføre KVU for prosjektet 
Rute 8a E10 Evenes – Sortland. 
 

1.2 Problemstilling 

E10 går fra riksgrensen mot Sverige til Å i Lofoten.  Forbindelsen fra E10 til Sortland ble 
omklassifisert til rv. 85 ved åpning av Lofotens fastlandsforbindelse.  
 
E10 og rv. 85 inngår i transportkorridor 8 Bodø – Kirkenes.  Vegene knytter Lofoten, Vesterålen og 
Sør-Troms til E6 i Bjerkvik og via fergesambandene Bognes – Lødingen og Skutvik – Svolvær. 
 
Vegene knytter sammen en region som i Nordnorsk sammenheng har en stor folkemengde med ca 
100.000 innbyggere. Innbyggertallet har gått ned med ca 4 % de siste ti årene.  I de nærmeste 
kommunene har innbyggertallet økt i byene og gått ned i de øvrige kommunene. Lokalt er Harstad 
og Sortland de eneste byene og de største handelssentrene.   
 
E10 er utbygd til stamvegstandard med vegbredde 8,5 meter mellom Evenes flyplass og 
Tjeldsundet. Fra Tjeldsundet til Gullesfjordbotn er vegbredden mellom 6 og 7 meter. Den 
geometriske standarden er relativt dårlig og vegen går til dels gjennom bebyggelse. En kraftig 
stigning gir framkommelighetsproblemer om vinteren. 
 
Rv. 85 er utbygd til stamvegstandard nærmest Sortland, herfra til E10 har vegen bredde 6 – 7 meter 
og dårlig geometrisk standard. 
 
Trafikkmengden på vegene i området varierer fra 1200 kjøretøy pr døgn på E10 ved Lødingen til 
17.000 kjøretøy pr døgn på rv. 83 inn mot Harstad.  
 
Næringslivet domineres av fiskerinæring og reiseliv i Lofoten og Vesterålen.  I Ofoten og Sør-
Troms er tungindustri og bergverk store næringer.   
 
Flere langbussruter trafikkerer deler av strekningen med målpunkt i Sortland, Harstad eller Lofoten. 
Fra Evenes går det flybuss til Sortland, Harstad og Narvik. 

 
Det er stamflyplass i Evenes. Leknes og Svolvær er regionale flyplasser i Lofoten, Stokmarknes og 
Andenes i Vesterålen. Regional flypass i Narvik vil bli nedlagt når ny bruforbindelse over 
Rombakfjorden nord for Narvik er etablert.   
 
 
2 Avgrensing av KVU-arbeidet 
 
Avgrensningen av arbeidet med konseptvalgutredningen skjer i henhold til rammer satt av 
Samferdselsdepartementet og Vegdirektoratet gjennom retningslinjene for KVU/KS1 i etaten. 



Underveis i prosessen drøftes avgrensningene i utredningene med styringsgruppa for prosjektet og 
samarbeidsgruppa. 
 

2.1 Målsetting for arbeidet 

Konseptvalgutredning for E10/rv. 85 Evenes - Sortland skal gi et godt beslutningsgrunnlag for valg 
av konsept for framtidig E10 og rv. 85 basert på samfunnets behov og samfunnsmessige effekter.  
 
Konseptvalgutredningen skal omfatte minst tre aktuelle konsept hvorav et anbefales på grunnlag av 
måloppnåelse, samfunnsøkonomisk analyse og andre konsekvenser.  Utredningen skal være 
utformet slik at grunnlaget for anbefalingen lett kan etterprøves. 

2.2 Tematisk avgrensning 

Konseptvalgutredningen skal gi en bred faglig vurdering av alle behov og interesser knyttet til 
transportsystemet på strekningen. Innholdet i utredningen skal dekke kravene i ”Mal for 
behovsutredninger i Statens vegvesen”, sist oppdatert 02.06.2010. 
 
Virkemidler i transportsystemet avgrenses i utgangspunkt til tiltak for vegsystemet, 
kollektivtransporten, syklende og gående. Riksvegfunksjonen, regionale/lokale funksjoner og 
koblingen mellom E6 og E10 er viktige utfordringer i forhold til vegsystemet. Viktige behov knyttet 
til vegbasert gods- og persontransport skal legges til grunn med spesiell vekt på næringsutvikling og 
regional utvikling. 

2.3 Geografisk avgrensning 

E10 er utbygd til stamvegstandard fra Bjerkvik til ca 7 km inn i Evenes kommune. 
Konseptvalgutredningen omfatter E10 herfra til kryss med rv. 85 og rv. 85 til Sortlandsbrua, som er 
et knutepunkt for riks- og fylkesvegene i Vesterålen.    Innenfor området ligger syv kommuner: 
Evenes, Skånland, Harstad, Kvæfjord, Tjeldsund, Lødingen og Sortland.  
 
Regionalt influensområde avgrenses til området Lofoten - Vesterålen - Harstad - Narvik – 
Hamarøy.  Lokal og regional avgrensning er vist på kartet. 
 



 
Lokal og regional avgrensning 
 

2.4 Tilgrensende KVUer og andre viktige planprosesser 

Samferdselsdepartementet har i brev av 19.03.2010 også gitt Statens vegvesen i oppdrag å utarbeide 
KVU for E6 Hamarøy - Ballangen. De to KVUene vil til dels omfatte samme influensområde. 
Forbindelsen mellom E6 og E10 vil være sentral i begge.  
 
Det utarbeides et felles overbygningsnotat om regionale sammenhenger.  Følgende forhold drøftes: 
 

- Befolkning og funksjonelle sammenhenger i regionen 
- Næringsliv og reiseliv på nasjonalt og regionalt nivå 
- Regional utvikling 
- Vegnett og trafikk 
- Havner, terminaler og annen infrastruktur 
- Gjennomgående kollektivtransport 
- Gjennomgående godstransport 
- Overordnet transportanalyse med felles regional transportmodell 

 
 
Forholdet mellom pågående planprosesser og arbeidet med konseptvalgutredningen koordineres i 
referansegruppa. Det legges vekt på en løpende dialog slik at pågående planprosesser i minst mulig 
grad forsinkes. 
 



Som grunnlag for arbeidet med Nasjonal transportplan 2014 – 2023 legges rutevise utredninger for 
riksvegnettet fram i november 2010. Registreringer og vurderinger som inngår i rutevise 
utredninger benyttes som en del av grunnlaget for KVU. 
 
 
 

3 Prosjektstrategi 

3.1 Gjennomføringsstrategi 

KVU-prosessen er delt inn i tre faser – behovsanalyse, mål- og kravformulering og konseptanalyse 
som skal bunne ut i en anbefaling. I tillegg vil det være en innledende fase for å etablere prosjektet 
og kartlegge dagens situasjon. 
 

3.1.1 Fase 0 – Innledende arbeider 

I denne fasen utarbeides prosjektstyringsplan (dette dokumentet). Prosjektstyringsplanen skal 
forankres i regionen, Vegdirektoratet og Samferdselsdepartementet slik at det er en felles forståelse 
av oppgaven og hvordan denne er tenkt løst. 
 
Fasen består i første rekke av interne forberedelser, kartlegge dagens situasjon og bemanne opp 
prosjektet. Arbeidet består av å samle inn grunnlagsdata, etablere de forskjellige gruppene i 
prosjektet og avklare deltakere og ressurser i disse.  

3.1.2 Fase A – Behov 

Interessentanalyse 
Interessentanalysen skal kartlegge hvem interessentene i prosjektet er og systematisere disse ut i fra 
hvilken grad de er viktige for prosjektet.  
 
Arbeidsverksted  
Kartlegging av interessenter utføres i forkant av et arbeidsverksted slik at vi får med de mest 
aktuelle interessentene på verkstedet. Arbeidsverksted utføres i løpet av en til to dager og gir 
innspill til behov, mål og konsepter. 
 
Behovsanalyse 
Definering av behov utføres med utgangspunkt situasjonsbeskrivelsen og arbeidsverkstedet. 
Behovene deles inn i prosjektutløsende behov og viktige behov. Prosjektutløsende behov er 
grunnlaget for å formulere prosjektets mål mens viktige behov er grunnlag for krav. 
 
 

3.1.3 Fase B – Mål og krav 

Vegdirektoratet sier i notat av 2. juni 2010, Mal for konseptvalgutredninger – utdyping og 
presisering, følgende om mål: 
 

- Det er avgjørende at målformuleringene er internt konsistente og konsistente i forhold til 
behovsanalysen. Prosjektutløsende behov vil være sentralt ved formulering av mål  

- Målene må være så presise at de er operasjonelle  



- Hvis det er oppgitt mer enn ett samfunnsmål og ett effektmål må det kontrolleres om det 
ligger innbyrdes motsetninger i målformuleringene, eller at målstrukturen blir for komplisert 
til å være operasjonell 

- Det er et krav at helheten av mål må være realistisk oppnåelig og at graden av måloppnåelse 
i ettertid kan verifiseres. I praksis innebærer det at antall mål må begrenses sterkt. 

 
 
Målene deles i samfunnsmål og effektmål. Samfunnsmålet er bestillerperspektivet; det vil si den 
verdiskapningen samfunnet kan ta ut ved at effekten oppnås. Effektmål er brukerperspektivet; det 
vil si effekten for brukerne ved at resultatene oppnås.  
 
Krav inndeles gjerne i absolutte og viktige krav. Hvis et konsept ikke oppfyller absolutte krav skal 
det forkastes. Viktige krav vil være sammenligningskriterier mellom konseptene. Krav utformes på 
grunnlag av mål og viktige behov. 
 

3.1.4 Fase C – Utvikle konsepter 

I denne fasen utvikles konseptene som skal vurderes.  
 
Referansealternativet (konsept 0) er dagens situasjon. For at alternativet skal være reelt må det 
innholde nødvendige vedlikeholdsinvesteringer som gjør at den funksjonaliteten alternativet hadde 
da det ble bygget blir opprettholdt.  
 
Innspill til mulige konsepter vil komme i arbeidsverksted. Videre bearbeiding gjøres av Statens 
vegvesen i samråd med referansegruppa.  

Reisetid langs E10 og mot E6 via fergesambandene over Vestfjorden vil sammen med lokale 
transportbehov være viktige tema i konseptutviklingen. Reisetid til flyplass skal også drøftes. 
Foreslåtte innkortinger av E10 med tunnel Fiskfjord – Gullesfjord og kryssing av Tjeldsundet sør 
for Tjeldsundbrua vil inngå blant aktuelle konsept. Samferdselsdepartementet har presisert at 
konsept som vektlegger kollektivtransport må være med. 

 

3.1.5 Fase D - Konseptanalyse 

Mål- og kravoppnåelse 
I hvilken grad konseptene oppfyller mål og krav beskrives og sammenstilles. 
 
Samfunnsøkonomisk analyse 
Det skal gjennomføres samfunnsøkonomiske beregninger for konseptene. I de prissatte 
konsekvensene inngår investeringskostnader, drifts- og vedlikeholdskostnader, tids- og 
kjøretøykostnader, ulykkeskostnader og beregnbare miljøkostnader (som reduksjon i CO2 og NOx). 
 
Trafikkberegninger gjennomføres med regional transportmodell. De samfunnsøkonomiske 
beregningene gjennomføres med programmet Effekt og trafikantnyttemodulen i regional 
transportmodell.  
 
Ikke prissatte konsekvensene skal omfatte nærmiljø, friluftsliv, naturmiljø, kulturmiljø, regional 
utvikling/lokalt utbyggingsmønster, naturressurser og landskapsbilde.  
 
Andre virkninger 



Fordelingseffekter, endringer mellom grupper som ikke kommer fram gjennom de 
samfunnsøkonomiske beregningene, skal beskrives. Dette kan være omfordeling mellom 
boligområder, mellom individ og fellesskap og fordeling mellom nålevende og kommende 
generasjoner. Fleksibilitet og usikkerhetsvurderinger beskrives. 
 
 
Drøfting og anbefaling 
Aktuelle konsept sammenstilles og vurderes opp mot mål- og kravformuleringer, 
samfunnsøkonomisk analyse og ikke-prissatte konsekvenser. Dersom konseptene ikke tilfredsstiller 
samfunnsmål(ene) bør konseptet forkastes eller omarbeides. KVU-en skal konkludere med 
anbefaling av konsept og videre planlegging.  
 
 

3.2 Organisering av arbeidet 

Prosjektet etableres med en styringsgruppe, en referansegruppe og en prosjektgruppe. Deltakere er 
vist i organisasjonsplanen nedenfor. Utenom de etablerte gruppene holdes politisk ledelse i 
kommunene og fylkeskommunen orientert om arbeidet gjennom styringsgruppa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Styringsgruppe  
Torbjørn Naimak, Regionvegsjef 
Sigrid Furuholt Ingebrigtsen, Vegdirektoratet 
Vidar Engmo, strategisjef Region nord 

 
Prosjektgruppe 

Sven-Arne Moen, prosjektleder 
 
Personell fra Statens vegvesen Region nord 
 

Referansegruppe 
Evenes kommune 
Skånland kommune 
Harstad kommune 
Tjeldsund kommune 
Lødingen kommune 
Kvæfjord kommune 
Sortland kommune 
Nordland fylkeskommune 

- Næring og regional utvikling 
- Samferdselsavdelingen 

        Troms fylkeskommune 
- Næringsavdelingen 
- Samferdselsavdelingen 

Fylkesmannen i Nordland, miljøvernavdelingen 
Fylkesmannen i Troms, miljøvernavdelingen 
NHO 
LO 
Avinor 
Norges lastebileierforbund 
Evenes ungdomsråd 

 

 
Arbeidsverksted 

Prosessledere: Roar Andersen 
og Bjørn Tore Olsen 

 

Prosjekteier 

Ressursgrupper 
RTM-gruppa 
ANSLAG-gruppe  



3.3 Møtestruktur 

Styringsgruppe 
Styringsgruppa skal ha minimum tre møter med følgende tema: 
Møte 1: Prosjektstyringsplanen  
Møte 2: Mål, krav og konsepter  
Møte 3: Godkjenning av KVU for oversendelse til Vegdirektoratet.  
Ut over dette skal styringsgruppa orienteres etter behov. Prosjektleder er sekretær for 
styringsgruppa og skriver referatene. 
 
Referansegruppe 
Det legges opp til å drøfte saken 3 ganger i referansegruppa: ved oppstart, når behovs- og 
måldokumentene er klare og mot avslutning av prosjektet.  Deler av referansegruppa sammenkalles 
ved behov for å drøfte spesielle problemstillinger. 
 
Prosjektgruppe 
Sammensetningen av og møtebehovet i gruppa vil variere noe ut fra hvilken fase arbeidet er i. Det 
bør likevel legges opp til faste møter for å sikre god informasjonsflyt i prosjektet. Gruppa bør ha 
møter minst en gang i måneden, men oftere i kritiske faser av prosjektet. Prosjektleder er ansvarlig 
for møteinnkalling, mens skriving av referat bør gå på omgang blant deltakerne.  
 

3.4 Framdrifts- og aktivitetsplan 

 
Fase Måned År Produkt 

November 2010 Prosjektplan sendes Vegdirektoratet 0 
 Desember 2010 Situasjonsbeskrivelse  

A Januar 2011 Gjennomføring av verksted. 
Definering av behov 

B Februar 2011 Mål og krav defineres 
Februar 2011 Konseptbeskrivelser ferdig 

  
C 

Mars 2011 Utsjekking av mål, krav og konsepter i 
Samferdselsdepartementet 

Mars 2011 Rapport trafikkberegninger 
Mål- og kravoppnåelse 
Samfunnsøkonomisk analyse 

April 2011 Andre virkninger  
Drøfting og anbefaling 

Mai 2011 Rapportutkast drøftes med 
Vegdirektoratet 

D 
 

Juni 2011 Sluttføring KVU 
 
 
 

4 Referanser 
 
1. Brev av 19.03.2010 fra Samferdselsdepartementet (vedlegg). 
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