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1.0 ÅPNING, GRUPPEDANNELSE, ARBEIDSFORM OG PROGRAM 

 

1.1 Åpning 

Åpning ved Vidar Engmo, Statens vegvesen Region nord. 
 

1.2 Presentasjon og gruppedannelse 

Arbeidet i verkstedet startet med at alle satt i ring. Hver enkelt presenterte seg selv og ga en kort 
orientering om hvem de representerte i arbeidet. Før gruppeinndelingen ble det gjennomført øvelser 
med sikte på å bli bedre kjent med hverandre. 
 

 
 
FIGUR 1.1 BLI KJENT ØVELSE 
 
Deltakerne ble selv bedt om å danne grupper som bestod av et mest mulig bredt spekter av 
interesser. Arbeidsgruppene er som følger: 
 
Gruppe A: 
Geir Jørgensen, Harstadregionens 
næringsforening 
Anniken Aasjord, Kystverket Nordland 
Elling Haukebóe, NLF 
Trond Milleyord, Narvik kommune 
Jardar Jensen, Evenes kommune 
Vidar Engmo, Statens vegvesen 
Randi Normann, arbeidsgruppa Hamarøy-
Tysfjord-Lødingen 
 
Gruppe B: 
Brynjulv Øverby, Sortland kommune 
Bjørnar Pettersen, Tjeldsund kommune 
Magne Haslevang, Lødingen kommune 
Svein-Arne Moen, Statens vegvesen 
Synnøve Søndergård 1. dag, Karianne Opsahl 
2. dag, Troms fylkeskommune  
Atle Kanstad, Lofoten regionråd 
 
Gruppe C: 
Leif Arne Nygård, Næringslivet Kvæfjord 
Idar Steinbakken, ICA Norge AS, 
Logistikkavdeling Narvik 
Vibeke Tveit, Lødingen kommune 

Ole Øystein Lindebø, Evenes og Tjeldsund 
kommune 
Lennart Jensen, Harstad havn 
Arne Johansen, Harstad kommune 
Anne Karin Rolfsen, Skånland kommune 
 
Gruppe D: 
Mariette Verhage, Destinasjon Harstad 
Svein Helland, Destinasjon Lofoten 
Anne Britt Bekken, Tine Nord 
Eystein Markussen, Ofoten regionråd 
Katarina Granmo, Sametinget 
Geir Bye, Samferdselsetaten, Troms 
fylkeskommune 
 
Gruppe E: 
Steve Strøm, Transportør Steve Strøm AS 
Lillian Hessen, Kvæfjord kommune 
Svein Roar Jacobsen, Sortland kommune 
Roy Odd Schøyen, Vesterålen reiseliv 
Åsunn Lyngdal, Narvik næringsforum 
Sigrig F. Ingebrigtsen, Vegdirektoratet 
Jon P. Arntzen, Vesterålen 
næringslivssamarbeid, 2. dag 
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Gruppe F: 
Geir Markussen, Vesterålen regionråd 
Hugo Bjørnstad, Lofotrådet 
Trine- Lise W. Fossland, Sør-Troms regionråd 

Helge Eriksen, Harstad kommune 
Frank Karlsen, Veolia transport 
Barry Larsen, Avinor 

 
 

 

 
 
FIGUR 1.2 ARBEIDSGRUPPER. 

 

1.3 Arbeidsform/ metode og program 

V/Tore Solberg 
 
Tore Solberg redegjorde for viktige forutsetninger for at denne type verksteder basert på 
arbeidsgrupper skal fungere.  Metodikken baserer seg på noen grunnleggende forutsetninger. 
 
Arbeidsbasis: 
Demokratiske verdier 
Respekt for deltakerne 
Lytte vilje 
Dialog 
Selvstyrte grupper 
 
Ideer: 
Mange ideer, fra alle 
Akseptere alle ideer 

Alt skrives opp, alle skal se 
Prøv å bygge videre på andres tanker 
Vent med kritikk og vurdering 
 
Metode: 
Tenke 2-3 minutter i stillhet 
Fortelle hverandre, lytte 
Samtale om fortellingene 
Felles trekk og viktige særtrekk 
Bruk flippover 
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Programmet for arbeidsdagene kan kort skisseres slik: 
Min ide 
Situasjonsbeskrivelse 
Interessenter 
Behov 
Strakstiltak 
Mindre utbyggingstiltak 
Større utbyggingstiltak 
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2.0 KORT OM KONSEPTVALGUTREDNING 

Alle statlige prosjekter og prosjekter hvor staten bidrar med deler av finansieringen, skal kvalitetssikres 
før planlegging etter plan- og bygningsloven igangsettes. Det er Statens vegvesen som lager 
konseptvalgutredningen og et eksternt firma som kvalitetssikrer den. Statens vegvesens oppgave er å 
lage en faglig (ikke politisk) utredning. 
 
Konseptvalgutredningen sendes på høring lokalt før Samferdselsdepartementet skriver et 
regjeringsnotat med anbefaling om valg av konsept (prinsipiell løsning) og videre planlegging. 
Regjeringen fatter beslutning om eventuelt valg av konsept og videre planlegging. Midler til bygging 
prioriteres gjennom Nasjonal transportplan. Ferdig konseptvalgutredning og ekstern kvalitetssikring er 
en forutsetning for å bli vurdert i Nasjonal transportplan.  
 
Konseptvalgutredningen vil bestå av en situasjonsbeskrivelse, behovsanalyse, målformulering, 
konsepter (mulige prinsipielle løsninger), oversikt over krav, en vurdering av måloppnåelsen, en 
samfunnsøkonomisk analyse og en anbefaling om valg av konsept og videre planlegging. 
Verkstedene som arrangeres er et viktig grunnlag for konseptvalgutredningen. 
 
Prosessen med ekstern kvalitetssikring av statlige investeringsprosjekt med kostnad over 500 mill kr 
an skisseres slik: 
 

 

KVU KS 1

BESLUTNING 
- Regjeringen 

NEI 

KOMMUNEDEL 
PLAN 

REGULERINGS-
PLAN

KS 2

JA 

ANLEGG

SD 
SVV -
høring 

SD 

SVV 
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FIGUR 2. LOKAL OG REGIONAL AVGRENSING. 
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3.0 REFERAT FRA VERKSTED DAG 1  

 

3.1 Min ide 

Hver deltaker ble bedt om å tegne ned de ideer som han eller hun hadde med seg til verkstedet. 
Ideene ble presentert for de andre i arbeidsgruppen.  Her er en presentasjon fra arbeidsgruppe C: 
 

 
 
Figur 3.1 Presentasjon av ”min ide”. 
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3.2 Dagens situasjon/oppgave 1 

Hva er det som preger området mellom Evenes og Sortland i dag? 
 

 
 
FIGUR 3.2 GRUPPEARBEID. 
 
 
Gruppene presenterer beskrivelse av dagens situasjon på stekningen i plenum: 
 
Gruppe A: 
Prekære behov 
Sikkerhet 
Framkommelighet 
Tenke sammenheng 
Øst – vest og nord – sør 
Fly, bane, veg og sjø 
Ulike typer trafikk, ulike behov 
Persontrafikk 
Tungtrafikk 
Turisme 
Dagens veg motvirker gode regionale 
løsninger 
 
Gruppe B: 
Dårlig veg 
Smalt, svingete, bratt 
Stor næringstrafikk til eksterne markeder 
Fiskeri og havbruk 
Store deler av vegen går gjennom bebygd 
område 

Stor reiselivstrafikk 
Vakker veg for besøkende 
Stort potensial for innkorting/redusert kjøretid 
 
Gruppe C: 
Dårlig vegstandard 
Bredde, kurvatur, stigningsforhold 
Manglende vedlikehold 
Få alternative tilbud 
Randbebyggelse 
Stort omfang 
Lange fartssoner 
Blandet trafikk 
Utrygge oppvekstforhold 
Mye transport 
Mye tungtransport 
Farlig gods 
Pendling 
Evenes flyplass 
Turisttrafikk 
Kollektivtrafikk, manglende tilrettelegging 
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Gruppe D: 
Smal veg 
Manglende tilrettelegging for gående og 
syklende 
Dårlig vedlikehold, spesielt om vinteren 
Mye elg, noe rein 
Mange skilt 
Dårlig tilrettelagt/samordnet kollektivtransport, - 
to fylker 
Vakkert område 
Mye tungtransport og turister 
Manglende rasteplasser 
Brøyting av rasteplasser 
Mørk vei med mye trafikk 
Kåringen 
Vegen er en barriere 
Tilkoplinger flyplass, jernbane, ferge 
 
Gruppe E: 
Veistandard 
Dårlig vedlikehold, dårlige bæreevne, svingete, 
lav fartsgrense, trafikkfarlig, ikke mulig å kjør 
forbi, lang reisetid, mangler rasteplasser, skilt, 
skoging, renovasjon, informasjon, uforutsigbar 
vintervei 
Flasehalser 
Kåringen, Våtvoll, Bømark 
Næring 
Mye gods øst – vest, 
Behov for god vei fra E10 til Harstad og 
Lødingen 
Kort vei til Evenes 
Stort potensial innen reiseliv 
 
 
Gruppe F:  
Miljøutfordringer/dyrelivet(elg/rein) 
Innkortingspotensiale 
Fylkesgrense, pulverisering av ansvar 
Næringslivet (reiseliv, Handel, transport, kro, 
petro) 
Dårlig vegstandard, mange delstrekninger 
Trafikktrykk fra fergene 

Sikkerhetsutfordringer, spesielt Kåringer, 
smale veger og rasområder 
Tettsteder, randbebyggelse langs veg som 
resulterer i lange strekninger med nedsatt 
fartsgrenser, skolebarn som krysser veg osv 
(ikke forbikjøringsmuligheter). 
Økende trafikk av tungtransport 
Dårlige koblinger mellom tettsteder 
Arbeidsmarked 
 
Supplering fra salen: 
Dårlig vegstandard og vedlikehold 
Få alternative transporttilbud 
Trafikk og spesielt tungtrafikk i tettbebyggelse 
fører til utrygge oppvekstforhold 
Lange strekninger med nedsatt fart fører til 
dårlig fremkommelighet 
Arbeidsregioner, pendling 
Det må tas hensyn til sykehus 
Turistfunksjon, mangler skilt, infotavle, 
søppelbokser, rasteplasser 
Uforutsigbar vinterveg 
Få muligheter for forbikjøring 
Stort potensial for reiseliv, kurs, konferanse 
hvis strekningen blir bedre og kortere. Reisetid 
må være maksimalt 2 timer fra Evenes til 
destinasjon 
Dårlig tilrettelagt for gående/syklende 
Dårlig kollektiv 
Attraktivt for unge 
Elg/reinfare og mørke veger 
Kåringen- Kongsvik krever strakstiltak. Det er 
mye tungtrafikk med farlig gods 
Dagens vegfunksjon hemmer regionalt 
samarbeid. Hindrer gode løsninger for 
nyetableringer og for lange pendleravstander 
Det er spesielt to store potensielle 
næringsaktiviteter som vil spille en rolle, 
olje/gass i Lofoten/Vesterålen og kampflyplass 
på Evenes 
Charterfly krever opprusting av Evenes 
Miljøaspekt: ønske om å få mer trafikk over på 
bane og sjø 
Trygt for yrkessjåførers 
Mørk veg/dårlig vegbelysning 
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3.3 Interessenter/ oppgave 2 

Interessentanalyse, hvem blir berørt av en vegomlegging på strekningen? Gruppene ble bedt om å 
vurdere hvem som var de viktigste intresentene langs/på denne vegstrekningen. 
 
Gruppe A: 
Vegbrukerne 
Innbyggere i regionen 
Reiseliv, tyransportnæring 
Syketransport 
Reindriftsnæring 
Kommuner, kommunestruktur 
Samfunnsstruktur 
Miljøforhold 
Fly- og havnestruktur 
Næringsliv 
Utdanningssystemet 
Prioritet: 
Vegbrukerne 
Regional utvikling 
Miljøforhold 
Næringsliv 
 
Gruppe B: 
Lokalt næringsliv, fiskeri og transport 
Forsvaret 
Innbyggere, skoleungdommer, pendlere  
Arbeidsmarket 
Småbutikker – kjøpesentra 
Reindriftsnæringen 
Landbruk/arealforvaltning 
Turisme 
Transportører 
Driftskostnader 
Bosetting/eiendomsverdi 
Tettstedene 
Strukturer/BAS regioner 
Transportløsninger 
Prioritet: 
Lokalt næringsliv, fiskeri, transport 
Innbyggere, arbeidsmarket 
Transportørene 
Bosetting 
Tettsteder 
BAS-regioner 
Kommentar: Muligheten for- og graden av 
regional utvikling vil bli berørt. 
 
Gruppe C: 
Næringsliv, transport 
Innbyggere 
Dyreliv, elg, rein 
Myndigheter 
Landbruks- og friluftsinteresser 
Kommuner, fylkeskommuner 
Forsvar 
Sykehus 
Skoler 
Turisme 
Lufthavn 

Havner 
Prioritet: 
Næringsliv 
Innbyggere 
 
Gruppe D: 
Varetransport, inn-ut, innad 
Lokalbefolkning 
Skolebarn 
Primærnæringer, fiske, havbruk, rein 
Pasienttransport 
Arbeidskraft 
Turistnæringen 
Kultur- og naturverdier 
Vegvesenet 
Fly- og fergetransport 
Havner 
Prioritet: 
Varetransport 
Lokalbefolkning 
Fiske, havbruk 
Turistnæringen 
Kultur- og naturverdier 
 
Næringsgrunnlag: Gods, primærnæring og 
turistnæring 
Lokale brukere: Befolkningen langs 
strekningen, pendlere, skolebarn, 
pasienttrafikk, turister 
Brukere av kultur – og naturverdier. 
 
Gruppe E: 
Samfunnet generelt 
Reiselivsnæringen 
Lokalbefolkningen 
Barn og ungdom, skoler 
Primærnæringer/fiskeoppdrett 
Industri 
Kommuner 
Offentlig kommunikasjon 
Sykehus/ambulanse 
Pendlere 
Gående og syklende 
Næring langs vegen 
Tungtransporten/yrkessjåfører 
Prioritet: 
Tungtransporten 
Primærnæring/fiskeoppdrett 
Reiselivsnæringen 
 
Gruppe F: 
Innbyggere langs vegen 
Næringsliv 
Reiseliv 
Handel 
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Transport 
Petro 
Miljø, dyreliv 
Transportørene 
Fylkene, kommuner 
Evenes lufthavn 
Befolkning, næringssentra 

Arbeidsmarket 
Prioritet: 
Næringsliv 
Trafikanter 
Transportørene 
Evenes lufthavn 

 

 
 
FIGUR 3.3 DISKUSJON OM INTERESSENTER.  
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3.4 Behov 

Behovsbegrepet ble definert i plenum og defineres som noe vi trenger. Gruppeinndelingen ble endret 
for å kunne reindyrke særinteresser. Hva er behovene? 
 

3.4.1 Homogene grupper/oppgave 3 

 
Harstadgruppa: 
Rv83 fra Tjeldsund bru mot Harstad er spesielt 
ulykkesbelastet, stort behov for trygghet og 
sikkerhet 
E10 er sterkt belastet 
Fremtidig vekst i forhold til olje og gass, og 
andre større institusjoner 
Evenes flyplass, Hurtigruta og cruise, utvidelse 
for å bli bedre på opplevelser 
Byen er det viktigste handelssenteret i 
regionen  
Turisme/ reiseliv 
Havne- og flyplasstruktur 
Jagerflybase 
Regionale funksjoner, høskole, lokalisering av 
sykehus 
Transportknutepunkt land – sjø 
Mange ulykker, trygger veg 
Bedre regularitet 
Oljesenter 
Trafikkbelastning 
Vekst 
Prioritet: 
Transportbehov for regionale/nasjonale 
funksjoner 
Trafikksikkerhet 
Trafikkbelastning 
Økonomisk vekst 
 
Gruppe næringstransport: 
Fisk med mer raskt til markedet fra Lofoten/ 
Vesterålen 
Mat ut til forbrukerne 
Trygg arbeidsplass for yrkessjåfører 
Kortere transporttid internt i regionen 
Korte ned kjøreavstanden (kjøre- og hviletid) 
Miljø, mer gods på tog, bil og båt 
Bedre tilbud på Evenes 
Flere brukere 
Utenlandsturer/ turisme, charter 
Legge til rette for pendling 
Tilrettelegge for turistene 
Konkuransedyktig distribusjon 
Det er stor eksport av varer ut av regionen, og 
det er viktig å komme raskt frem 
Det bør være en tryggere arbeidsplass for 
yrkessjåfører, dette krever en trafikksikker veg 
 
Kommentar: Arealplanlegging vil påvirke 
transportutvikling og bilbruk. 
 
Regional utvikling: 

Rask transport, ønske om kortere tidsbruk 
Forutsigbarhet/ regularitet 
Effektivitet/ økonomi 
Trafikksikkerhet 
Alternative transportmuligheter, 
kollektivtransport 
Lokalisering av næring 
Offentlig tjenestetilbud, lokalisering 
Ferier/ turistnæring 
Befolkningsgrunnlag 
Prioritet: 
Rask transport, mindre tidsbruk 
Trafikksikkerhet/framkommelighet 
Lokalisering næring 
 
Statlige aktører i regionen: 
Sametinget:  
Valg av trasé vil påvirke samisk kultur, 
kulturminner, næringsutøvelse og samfunn. 
Behov for å ivareta samiske kulturminner 
Avinor:  
Behov for langsiktig perspektiv, 20 år. 
Nedlegging av Narvik flyplass vil påvirke 
Evenes og rutestruktur. Det vil komme nye 
flytyper som vil kreve lengre rullebane på 
kortbanenettet i Lofoten og Vesterålen. 
Utbedring av flyplasser i Lofoten vil endre 
rutestruktur og påvirke hele transportbildet. 
Kystverket:  
Gods fra sjø til land og land til sjø. Ny bru vil 
kunne påvirke farledssystemet. 
 
Reiseliv: 
Opptatt av vegvedlikehold, ulykkesrisiko, 
forutsigbarhet i trafikkavviklingen. 
Markedsføring av vegen. Dette er ikke bare en 
sommerdiskusjon.  
Attraksjonskraft 
Økonomi, avstander, et salgsargument 
Bedre infrastruktur langs veien 
Bedre skilting 
Vegen som en attraksjon 
Reisendes behov:  
Forutsigbarhet og logistikk. Turplanleggere må 
vite hvor lang tid man vil bruke fra A til B. 
Sikkerheten til syklistene er ikke bra på E10 
per dags dato. Behov for rasteplasser og 
servicetilbud. 
Viktig å korte ned avstander 
Trafikksikkerhet 
Kunnskap om komminikasjon i et større 
perspektiv 
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Opplevelse ved å kjøre langs vegen 
Lett å finne fram 
Servicetilbud langs vegen 
Informasjonsbehov:  
Mer informasjon om Evenes flyplass eksistens. 
Anlegg og attraksjoner må skiltes.  
 
Kommunegruppa: 
Ny vegtrasé kan føre til endrede tilbud, eks. 
sykehus. 
Forenklet logistikk 
Innbyggere (arbeids- og fritidsreiser) 
Tjenestebehov (off. og priv.) 
flyplasstilbud 
Skolestruktur 
Det gode liv 
Bedre interkommunalt samarbeid 
Bosettingsmønsteret 

Varetransport 
Lokalisering av større offentlige institusjoner 
Prioritet: 
Varetransport 
Innbyggere/lokalsamfunnn 
Utvikling øvrig infrastruktur 
 
SVV og TFK: 
Økonomisk utvikling (havbruk, Gass- og olje) 
Trafikksikkerhet 
Framkommelighet 
Redusert reisetid 
Økonomisk vekst (redusert reisetid, 
bompenger, forutsigbarhet) 
Næringsutvikling (handelssentra, bilbruk, 
kollektivtransport) 
Knytte regionen sammen 

 
 

 
 
FIGUR 3.4 PRESENTASJON AV REISELIVETS BEHOV. 
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3.4.2 Heterogene grupper/ oppgave 4 

Deltakerne gikk tilbake til sine opprinnelige grupper. Gruppene gikk rundt for å se på 
interessefellesskapenes behov, og plukket ut de behov som de mente var de viktigste. Alle deltakerne 
ble samlet rundt en flippover, og de viktigste behovene ble nedskrevet i plenum. 
 
Gruppe A: 
Endring av næringsliv, transportavhengig 
Utvikling av øvrig infrastruktur 
Lokalisering av større offentlig institusjoner 
Økt turisme 
Transport av varer, fisk – havbruk 
Flyplasstruktur 
Trafiksikkerhet 
Trafikktetthet 
Økonomisk vekst 
Arealplanlegging 
Prioritet: 
Varer og tjenester til market 
Transport avhengig næringsliv 
Lokalisering offentlige institusjoner 
 
Gruppe B: 
Økt forutsigbarhet/regularitet 
Trafikksikkerhet 
Transport av varer og gods 
Logistikk 
Offentlig og privat tjenestetilbud 
”Det gode liv ” – pendling 
Næringsutvikling, havbruk olje og gass 
Vekst i helårsturisme 
Knytte regionen bedre sammen 
Miljø 
Prioritet: 
Frakt av råstoff - økt forutsigbarhet/regularitet 
Økonomisk vekst, næringsutvikling (havbruk 
olje og gass) 
Endring av næringsliv, transportavhengig 
Tidsbruk 
Trafikksikkerhet 
Knytte regionen bedre sammen 
 
Gruppe C: 
Bosetting 
Lokalisering offentlig privat tjenesteyting 
Trafikksikkerhet 
Utvikling fly – tog 
Effektivitet/regularitet transport 
Økning innen reiseliv 
Prioritet: 
Trafikksikkerhet 
Bosetting 
Lokalisering virksomhet 

 
Gruppe E: 
Reduserte transportkostnader (tid-avstand) 
Næringsutvikling 
Varer ut inn, eksport – import 
Trygghet/ trafikksikkerhet 
Raskere vei til Evenes 
Struktur i offentlig/ privat tjenestebehov (vi må 
nå det) 
Øvrig infrastruktur som fly og tog 
Jobb- og fritidsreiser 
Infrastruktur langs veien (infotavler, skilting, 
rasteplasser) 
Prioritet: 
Reduserte transportkostnader 
Næringsutvikling 
Trafikksikkerhet 
 
Gruppe F: 
Flyplasstruktur/havnestruktur 
Reisetid 
Trafikksikkerhet 
Næringsutvikling (olje, gass, sjømatnæringen 
har behov for effektiv transport) 
Regional utvikling, styrking av regionale sentra 
Offentlige tjenestetilbud 
Offentlig regelverk 
Alternative transportløsninger, tog, 
flyplasstruktur, båt 
Privat tjenestetilbud 
Prioritet: 
Reisetid 
Trafikksikkerhet 
Næringsutvikling 
Lokalisering offentlig tjenestetilbud 
 
Oppsummering behov: 
Bevare/øke bosettingen 
Øke samhandlingen 
Øke attraktiviteten for unge 
Råstofftilgang i Hålogaland 
Økt næringsutvikling 
Dokumentere fakta/volum 
Forutsigbar transport 
Beregne kost/ nyttefunksjon 
Bedre infrastruktur, gir mulighet for økt 
næringsutvikling og regional samhandling 

 



Verksted, konseptvalgutredning E10 Evenes - Sortland 

 14

3.4.3 Oppdatering av behov 

Hvordan skal vi selge at storsamfunnet skal investere i denne vegutbedringen. Presentere tanker 
rundt behovene i går, eventuelt nye/endrede behov siden da: 
 
Gruppe A: 
Forslag til hvordan skal dette prioriteres: 
Økt trafikksikkerhet (endring av næringsliv, 
utvikling av øvrig infrastruktur) 
Korte ned strekningen. Dette vil medføre bedre 
vilkår for næringsliv og nyetableringer. Den 
regionale utviklingen vil føre til endret 
kommunestruktur, diskusjon rundt struktur på 
skole, sykehus og flyplass. 
 
Gruppe B: 
Vi har behov for mer transport på vegene 
Vi må ha visjoner om vekst i regionen 
Mer gods øst/vest 
Økt interntransport 
Større flyplass Vesterålen/Lofoten. Dette kan 
endre behov 
Oljeboring fører til spørsmål om hvilken 
struktur vi får i regionen 
 
Gruppe C: 
Større areal i havn for nye retninger for 
distribusjon 
Skjevhet i avgiftsgrunnlaget mellom båt og 
jernbane 
Eventuell persontransport med båt fra Lofoten 
til Evenes  
Bosetting (nå/fremtidig) 
Lokalisering (off. tjenester/næringsliv) 
 
Gruppe D: 
Vegen er hovedpulsåre i regionen (knytte 
regionen sammen) 

Bevisstgjøring av hvor viktig vegen er som 
transportåre 
Pendling 
Skole 
Arbeidsdag på vegen, HMS for disse 
Vare/gods 
Tjenestetilbud 
Næringsutvikling 
Turisme 
Miljø 
 
Gruppe E: 
Bedre retningsbalanse 
Reduserte transportkostnader 
Bedre info om muligheter for alternative 
transportmidler 
Lokalisering av arbeidsplasser 
Lavere avgifter på båttransport 
Bedre dialog mellom offentlig og privat 
Elg 
 
Gruppe F: 
Løfte strekningen opp i et 
nordområdeperspektiv, nasjonalt og 
internasjonalt. Nord-Norge er mer enn Tromsø 
og Bodø.  
Flyplasstruktur 
Reisetid 
Næringsutvikling 
Offentlige tjenestetilbud 
Alternative transportløsninger 
Private tjenestetilbud 
 

 

 
Figur 3.5 Presentasjon av eventuelle nye/endrede behov. 
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4.0 REFERAT FRA VERKSTED DAG 2 

Oppsummering etter dagen i går. Enighet om at prosessen og perspektivene og ideene som kom fram 
i går var gode. 
 

4.1 Strakstiltak/ oppgave 5 

 
Presentasjon av oppgave ideer til løsninger. Hva kan vi gjøre av strakstiltak og likevel tilfredsstille 
behovene som ble avdekket i går? Alle ideene burde tegnes/skrives ned. Det kunne bygges på andres 
ideer. Alle skulle starte med et blankt A3 ark og det skulle skrives ned alle gruppemedlemmenes 
forslag til enkle tiltak (strakstiltak). 
 
Presentasjon i plenum: 
 
Gruppe A: 
Viktig å fjerne flaskehalser, spesielt Kåringen, 
Våtvoll og Gullberget. Utvide bredde og 
kurvatur 
Bedre vedlikehold sommer og vinter, spesielt 
vegetasjon  
Økt belysning 
Følge opp vogntog 
Gang – sykkelveg, myke trafikanter 
Barvegstrategi 
Strekningsvise utbedringer E10 Snubba - 
Bogen, Kongsvik – Kåringen (bredere veg) 
Avlaste veg gjennom andre transportmidler, 
spesielt finne gode løsninger for farlig gods 
 
Gruppe B: 
Gods over på båt/bane 
Mindre bredde- og kryssutvidelser 
Buss, koordinerte ruter 
Ruteopplysning bedres 
Vedlikehold/strøing 
Fordele trafikk, ruter og tider 
Bompenger 
Vurdere fartsgrenser 
Mer kontroll 
Vinterdekkpåbud 
Prioritet: 
Gods over på båt/bane 
Vinterdekkpåbud 
Buss, koordinerte ruter 
 
Gruppe C: (i prioritert rekkefølge) 
Bedre drift- og vedlikehold 
Fjerne flaskehalser, Kåringen, Våtvoll, 
brusvingene ved Tjeldsund bru, Fiskfjord 
Trafikksikkerhetstiltak, avkjørselssanering, 
gang- og sykkelveg med mer. 
Bedre samkjørt transport, retningsbalanse 
Mer på kjøl 
Mer kollektivtransport 
 
Gruppe D: 
Bedre vedlikehold 
Vogntogkontroll 
Påbudt med kjetting 

Godstransport med båt 
Tiltak mot elg 
Økt fokus på kollektivtransport 
Strø i kåringen 
Samtransport gods 
Fartskontroll 
Brøyte møteplasser 
Akseptere lang kjøretid 
Akselvekt begrensing 
”Slow region” 
 
Gruppe E: 
Retningsbalanse, last begge veger 
Ny teknologi 
Økt kollektivtransport 
Skilting/tavler 
Nettsted/samkjøring 
Begrense transportbehov 
Økt vedlikehold 
Rasteplasser 
Bedre informasjon 
Tog/båt 
Avskoging 
Prioritet: 
Økt kollektivtransport 
Last begge veier 
Økt vedlikehold 
 
Gruppe F: 
Vedlikehold: 
Styring av vedlikehold fra vegvesenet. Det er 
dårlig oppfølging av underentreprenører som 
fører til at utførelsen blir pulverisert 
Innføre flyplasstandard 
Barvegstandard i knutepunkt/vanskelige punkt, 
spesielt Kåringen 
Differensiering av vintervedlikehold, det er ikke 
alltid samme behovet for type vedlikehold. 
Krav til tillatt spordybde både sommer og vinter 
Strøing og salting, fokus på miljø i forhold til 
kjemikalier osv. 
Kjøretøy: 
Standarder burde være strengere enn EU- 
krav 
Mer kontroll av at regelverk følges 
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Lastbegrensning og dekkutrustning 
Reduksjon av trafikk: 
Bruk av alternative veger 
Gods på båt 
Kollektiv 
Sikkerhet: 
Fotobokser 
Gang-/sykkelveg 
Gatelys 
Færre avkjøringer, samle eksisterende 
Fartsbegrensende tiltak 
Flere utkjøringslommer for å lette forbikjøring, 
spesielt for tungtrafikk 

Supplering fra de andre gruppene: 
Økt kollektivtransport 
Retningsbalanse begge veger, gods 
Informasjon langs vegene, infotavler 
Begrense behovet, flere kjører sammen 
Kåringen 
Automatisk skilt som vegvesenet kan regulere 
selv, påbud med kjetting, hastighet 
Elg 
Mer sjøtransport 
Akselvektbegrensninger 
Akseptere at ting tar lengre tid, slow region 
Alternativ til bompenger 

 
 

4.2 Mindre utbyggingstiltak/oppgave 6 

Gruppene jobber på kart med mindre utbyggingstiltak som f. eks. punktutbedring, kurveutbedring, 
breddeutbedring, korte tunneler og lignende. Vurdering av det som er streket opp på kart. De tiltakene 
som gruppene brenner mest for og innfrir de behov som er skissert opp fra før, tas opp. 
 

 
 
FIGUR 4.1 GRUPPE I ARBEID. 



Verksted, konseptvalgutredning E10 Evenes - Sortland 

 17

                                           
             
  
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Gruppe A: 

 Snubba, gang-/sykkelveg,  
utbedring geometrisk utforming 

 Dragvikbakken 
 Osmarka, endre tverrfalldosering  

på veg 
 Gullberget, tunnel til fergekai eller  

breddeutvidelse 
 E10 Kongsvik – Kåringen, må ta midlertidige  

utbedringer, mye trafikk og mange nesten ulykker 
 Kåringen, tunnel 
 Bra veg i Gausvik, gang- og sykkelveg 
 Våtvoll, breddeutvidelse 
Prioriteringer: 
 Kåringen til Kongsvik  
 Våtvoll, kantfall, mangel på rekkverk,  

smal veg, dårlige kanter, breddeutviding Lofast – fiskefjord 
 Ny kryssing av Tjeldsundet 
 Gullberget 
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Gruppe B: 
 Snubba, utbedring av kurvatur inn mot 60 

sone 
 Krabbefelt fra Dragvikbakken 
 Elgfare 
 Gullberget, krabbefelt og breddeutvidelse 
 Kongsvik, horisontal og vertikalutbedring, 

trafikkfarlig i forbindelse med forbikjøring 
 Utbedring av vegbredde fra bom i 

Gullesfjordbotn til Våtvoll 
 Langvassbuktkrysset, utbedring 
 Fylling og bru i Fiskfjorden 
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Gruppe C: 
 Snubba, bredde og kurvaturutbedring 
 Evenes, trafikksikkerhet: kurveutbedring, avkjørsel, kryssutbedring 
 Kryss til Breistrand, utbedring av kryss 
 Gullberget, tunnel evt. ny veg 
 Tjeldsund bru til Harstad, kurvaturutbedring 

50 og 60 soner, avkjørselsanering og gang-/sykkel 
 Kongsvik, større utbedringer med ny  

veg bak bebyggelse, burde vært helhetlig gang-/sykkelveg 
 Fiskefjord, breddeutvidelse, kurvaturutbedring, større aksellast 
 Lødingen, gang-/sykkelveg 
 Kåringen, tunnel, ny veg, horisontal og vertikal kurvatur 
 Kanstad, svingene må tas 
 Våtvoll, generell bredde og kurvaturutbedring,  

kryss i Langvassbukt 
Prioriteringer: 
 Kåringen 
 Gullberget 
 Fiskefjord  
 Våtvoll 
 Snubba 
 Generell  

dosering av veg 
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Gruppe D: 
 Generell utbedring 
 Snubba, utbedring av kurvatur,  

gang- og sykkelveg 
 Tilrettelegging i Evenes for gående  

og syklende 
 Elgsikringstiltak 
 Rasteplasser 
 Tjeldsund kro,  

bussomlasting 
 Gullberget, utbedring,  

stigning, sving  
evnt. Tunnel 

 Kongsvik – Kåringen,  
utbedring av veg  
og kurvatur 

 Rassikring 
 Kåringen verste  

strekning på traseen,  
strøing, salting, utbedring 

 Punktutbedring,  
svinger og stigning  
inn i Kanstadfjorden 

 Våtvoll, kurve og  
bredde 

 Utbedring  
Langvassbukt,  
bedre for  
tungtrafikk og 
 letter belastningen 

 Gatelys fra  
Tjeldsund bru til Kåringen 

Prioritering: 
 Kåringen- Fiskefjord 
 Gullberget 
 Våtvoll 
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Gruppe E: 
 Snubbasvingen må utrettes, trailerulykker 
 Bredere veg 
 Bogen, gangveg til Østervik 
 Dragvikbakken- krabbefelt 

Mer oversiktelig avkjørsel til flyplass 
 Tunnel ved Gullberget 
 Tjeldsund bru til Sortland må utbedres med  

belysning, bredere veg, bedre bæreevne,  
samt skogrydding  

 Hårvik, oppretting av kurvatur før Kongsvik 
 Kongsvik, unngå tettbebyggelse 
 Bru over Fiskefjord, gjenbruk av masser 
 Djupfestvik, rette opp svinger 
 Kåringen, ny veg eller tunnel til Kåringsvannet,  

krabbefelt (innkorting av sving) 
 Kanstadfjorden, utretting av svinger 
 Ganveg Våtvoll 
 Nytt kryss i Langvassbukt 
 Strand – Sortland, gang-/sykkelveg 
Prioriteringer: 
 Kåringen 
 Tunnel, Gullberget 
 Generell  

breddeutvidelse 
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Gruppe F: 
 Snubba, til krysset Forra til Bogen  

utretting og breddeutvidelse.  
 Mer aktiv skilting. Etter Evenes er det ingen skilt før Bogen.  
 Gullberget trenger ressurser til kurvatur og breddeutbedring 
 Fra Kongsvik gjennom Fiskefjord til Kåringkrysset: 

bru bør være bredere 
 Generell utbedring av kurvatur og bredde 
 Utsiktspunkt og rasteplasser langs strekningen 
 Skogrydding 
 Ny trase opp Kåringbakken samt aktiv skilting, eks. kjettingbruk 
 Generell opprusting av veg fra Lofastkrysset til Langvassbukt 
 Ønske om oppgradering av vegen fra Langvassbukt 

til Flesnes, dette vil bl.a. avlaste den andre strekningen  
mot Harstad vinterstid 

 Feil dosering ved Osvannet, Evenes 
 Videreføre gang-/sykkelveg Haukebøe – Sandtorg 
 Tunnel og veg fra Tjeldsund bru til Kanstadbotn og ny trasè fra E10 Evenes over Tjeldøya til 

Kongsvika og videre til Kanstadbotn 
 Bru over Gullesfjordbotn med trasè  

viderere til Sortland 
 Parkerings- og rasteplasser 
 Skogrydding 
 Prioriteringer: 
 Ny trase i Kåringen 
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4.3 Større utbyggingstiltak/ oppgave 7 

Hva kan vi gjøre hvis vi skal ha større ombygging eller nybygging på strekningen Evenes- Sortland? 
 

 
 
FIGUR 4.2 GRUPPEVIS PRESENTASJON AV UTBYGGINGSTILTAK. 
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            GRUPPE A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gruppe A: 
 Bogen – G/S-sti (utbedring og fotoboks) 
 Snubba – endre tverrfall/dosering 
 Evenes – Fjelldal, ny trasè med tunnel over til Sandtorg (kryssing av Tjeldsundet) 
 Gullberg, utbedring – tunnel eller breddeutvidelse 
 Utbedre veg Fiskefjord – Lødingen 
 Ny trasè Fiskfjord – Kanstadbotn 
 Kåringen, utbedring evt tunnel 
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Gruppe B: 
 Mål: Fremtidige vegstrukturer, må  

se øst/vest og nord/sør 
 Snubba - Evenes, breddeutvidelse  

og kurvatur 
 Tunnel Evenes – Harstad eller ny trasé fra  

Tjeldsund bru til Kilbotn 
 Tunnel el ferge over Ramsund 
 Bru Tjeldøya - Kongsvik 
 Ny trasè Fiskfjord – Kanstadbotn (tunnel?) 
 Tunnel Gullesfjord – forbi Våtvoll og til Langvassbotn 
 Sortland - Langvassbukt er relativt bra 
 Veg til Våtvoll 
 Tunnel fra Kanstad bru til Lødingen  
 Ny Trasè Lødingen over Tjeldøya til  

Evenes flyplass 
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 Gruppe C: 

 Fra Snubba beholdes samme trasé med noen justeringer evt. tunnel i Bogen 
 3 alternative traseer over Tjeldsund 
 Ny trasè i tunnel fra Evenes til Fjelldal. Tunnel fra  

Fjelldal under Tjeldsund til Sandtorg, med  
tilknytning til Lødingen og Sortland. Til Harstad  
med tunnel under Gullberget, da kan man kutte  
Tjeldsund bru Benytte eksisterende trasé over  
Tjeldsund bru til Harstad. Bru over Fiskefjorden  
og videre tunnel til Kanstadfjorden. 

 Kryssing av Tjeldsund. Mulig Kongsvik. Tunnel fra  
Kongsvik til Heggedal til Kanstad og videre langs E10 

 Ny Trasè Kåringen 
 Våtvoll, tunnel 
 Ny Trasè Sortland – Harstad over Kveøya med  

bru fra Røkenes 
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   Gruppe D: 

 Hurtig veg er rød og grønne veger er turistveger. 
 Ny Trasè Bjerkvik – Harstad (opprustning av eksisterende veg) 
 Ny Trasè Evenes – Fjelldal, med bru over til Sandtorg 
 Bru over Fiskefjord 
 Ny Trasè Fiskfjorden – Kanstadbotn (tunnel?) 
 Veg fra Fiskefjord til Lødingen må oppgraderes 
 Bru over Gullesfjorden 
 Tunnel fra Gullesfjordbotn til Sigerfjordtunnelen 
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 Gruppe E: 

 Innkorting av E10 
 Snubba - Bogen,  

oppretting og  
breddeutvidelse 

 Dragvik, bredere veg og krabbefelt 
 Fjelldal - Breistrand, bru 
 Kongsvik, veg utenfor  

tettbebyggelse 
 Kongsvik – Fiskefjord, tunnel 
 Bruke Ramsund bru?? 
 Krysse Tjeldsund fra Dragland  

til Fiskefjord 
 Bru over Fiskefjord 
 Fiskefjord – Gullesfjordbotn i tunnel 
 Ny trasé Gullesfjordbotn –  

Langvassbotns 
 Tunnel Kanstad – Lødingen 
 Oppretting av tunnel til Harstad 
 Gammel veg blir nasjonal 

sykkelveg 
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   Gruppe F: 

 Bjerkvik – Evenes, ny trasè, kurveutbedring 
 Gullberget – Sætertinden, tunnel 
 Ny trasè Sætertinden – fiskfjord og videre  

til Kanstadbotn 
 Ny trasè Evenes forbi Fjelldal og Tjeldøya  

med bru over Tjeldsundet til Kongsvik 
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