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07.11.2013 Strategisjef Unni M Gifstad 



Besøker 8 fergeleier på en tur 

Brønnøysund - Sandnessjøen 

07.11.2013 



Det er lett  å finne fram til Dønna 
07.11.2013 



Utfordringer i distriktene 

07.11.2013 

Stort behov for bil 

● Investeringer 
● Drift og vedlikehold 
● Rassikring 
● Ferjetilbud 
● Sammenhengende  

vegstrekninger 
 



Fylkestinget ønsker en utredning av  
framtidige transportløsninger  

«For å legge grunnlag for beslutning om framtidige 
langsiktige transportløsninger skal det gjennomføres 
konseptvalgvurderinger for transportkorridoren fv. 17 
Brønnøysund – Sandnessjøen og for forbindelsen fra 
fastlandet til Herøy og Dønna».        

  

( FT-sak 82/12 Transportplan  Nordland) 

08.11.2013 07.11.2013 



Hvorfor har fylkestinget bedt om  
utredningen 

● De fergebaserte transportkorridorene  
er  lite effektiv for næringsliv og 
befolkning 

● Sandnessjøen og Brønnøysund er 
viktige bo-, arbeidsmarkeds- og 
servicesentra  

● Behov for å større felles 
arbeidsmarked i området 

 

● Byene må videreutvikles  som 
effektive lete- og 
forsyningsbaser for olje- og 
gassvirksomhet 

● Kommunestrukturen settes 
under diskusjon 

● Fylkestinget må være sikre på 
at de velger den rette løsning 

 

08.11.2013 07.11.2013 



- En av Norges tyngste         
industriregioner 
- Internasjonalt integrert  
- Stor offshore aktivitet 
- Havbruk og landbruk viktige 
næringer  
- Stort kompetansebehov 
krever større felles 
arbeidsmarked 
- Kommunestruktur under 
debatt 
- Reiselivsnæringa har stort 
potensiale og vokser 
  
 
 

Helgeland er inne i 
et tidsskifte-  
mulighetene må 
utnyttes 

08.11.2013 



07.11.2013 

Nasjonale turistvei 
Fv.17 har status som  



 
 
 
 

  

1. Konseptvalgsutredning er en faglig utredning og 
analyse av alternative transportløsninger i et 
området. 

2. KVU skal ha et helhetlig og tydelig 
samfunnsperspektiv – hvilken transportløsning er 
det som best fremmer regional utvikling. 

3. Den skal konkludere med et forslag til den samlet 
sett beste transportløsning for området. 

4. Politisk beslutningsgrunnlag for videre planlegging. 
 

07.11.2013 

Konseptvalgutredninger  (KVU) er et 
planverktøy 



Konseptvalgsutredning – når brukes det 

07.11.2013 



Fylkestinget og vegvesenet 

07.11.2013 

Behov 
 

Utredning 
og analyse  
 

Planlegging og 
prosjektering 

Vegvesenet  utreder konseptalternativene Vegvesenet gjennomfører 

Anbefaling  
 

Fylkestinget vedtar 
Regional transportplan 

         Fylkestinget vedtar 

Bygging 
 

  Regional transportplan 
Finansiering  etter 2016? 

Konseptvalg 
høst 2015   

Juni 2013 
 
Des 2014 2013/2014 

2012 



07.11.2013 

Lokal avgrensing er 
Brønnøysund i sør, 
Sandnessjøen i nord og 
Vega, Herøy/Dønna i 
vest.  
 
Valg av 
transportløsning vil 
også ha betydning for 
området mellom  
Lovund/Mo i Rana i 
nord, 
Vennesund/Sømna i sør 
og E6 i øst.   



Framtidige transportløsninger må ha bred 
 
 Forankring i samfunnet 

● Befolkning, næringsliv, kommuner og andre offentlige 
interessenter skal involveres i utredningsprosessen 
gjennom deltakelse i prosessen 

● Konseptvalgsutredningen  for Brønnøy - Alstahaug vil 
være et verktøy for politisk beslutning i 2016 

08.11.2013 07.11.2013 



Styringsgruppe  
Regionvegsjef  leder 
Strategisjef 
Avdelingsdirektør  Vegavdeling 
Nordland 
Fylkesplansjef  
Samferdselssjef 
  
  
  

  
Prosjektgruppe* 

Prosjektleder fra Statens vegvesen    
Personell fra Statens vegvesen Region nord 
Personell fra Nordland fylkeskommune, 
avdeling for samferdsel og avdeling for næring 
og regional utvikling  
  

Referansegruppe(administrativ) 
Brønnøy kommune 
Vevelstad kommune 
Vega kommune 
Alstahaug kommune 
Herøy kommune 
Dønna kommune 
Sør-Helgeland regionråd 
Helgeland regionråd 
Indre Helgeland regionråd 
Næringslivets hovedorganisasjon 
LO 
Transportnæring 
Norsk Lastebileierforbund 
Olje/Petrorettet næringsliv 
Oppdrettsnæring 
Reiselivsnæring 
Nordnorsk Veiforum 
Landbruksnæringen 
Helgelandssykehuset 
Avinor 
Miljøorganisasjoner 
  
  
  
.. 

  

Politisk samrådingsgruppe 
 
Fylkesråd for Samferdsel 
Fylkesråd for næring og regional 
utvikling 
Ordfører Brønnøy kommune 
Ordfører Vevelstad kommune 
Ordfører Vega kommune 
Ordfører Alstahaug kommune 
Ordfører Herøy kommune 
Ordfører Dønna kommune 
Leder Sør Helgeland regionråd 
Leder Helgeland regionråd 
Leder Indre Helgeland regionråd 
Ungdommens fylkesting 
  
  

  
  
  
  

Prosjekteier 
Fylkesrådet/fylkesråd for 

samferdsel 
  

 
 
  

 

07.11.2013 



Lykke til med verkstedet! 
 
 
https://www.facebook.com/fv17helgeland?ref=hl 
 
Fv.17 Brønnøy-Alstahaug, KVU - vegvesen.no 

https://www.facebook.com/fv17helgeland?ref=hl
http://www.vegvesen.no/Fylkesveg/fv17helgeland
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