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Sammendrag 

 

Uttalelsene i rapporten er kategorisert i Stats- og fylkesnivå, Interkommunale politiske råd 
(Regionråd), Kommuner og Organisasjoner 

Fem av de ni høringsuttalelsene støtter opp om Statens vegvesens anbefaling av konsept i 
KVU Hadselfjorden. Videre er tre nøytrale eller tar ikke stilling til anbefalingen og en har et 
annet forslag til anbefaling. 

Seks av uttalelsene fremhever at et eller flere andre prosjekter må gjennomføres før tunnel 
under Hadselfjorden, noe som for de fleste også er helt eller delvis i tråd med anbefalingen i 
KVUen. 

Uttalelsene til Sametinget og Fylkesmannen i Nordland er hovedsakelig rettet inn mot ikke-
prissatte virkninger, henholdsvis kulturarv og miljøfaglige innspill. 

Av fylkeskommunens uttalelse framgår det at tunnel under Hadselfjorden må sees i 
sammenheng med rullering av Regional transportplan. 

Fylkeskommunens uttalelse har et sammendrag av KVUen, som også har enkelte egne 
tolkninger og elementer som ikke omtales i KVUen. Det siste gjelder også uttalelsen til 
Nordland Eldreråd som legger vekt på å bygge ut jernbane fra Fauske og nordover, noe som 
ikke omfattes av mandatet til KVU Hadselfjorden.  
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1. Høringsprosessen 

Konseptvalgutredning Hadselfjorden ble sendt på høring 16. september 2020. Høringsfristen 
var 10. november 2020. Det ble imidlertid gitt flere utsettelser til kommuner, på grunn av 
deres forberedelser til fylkesting og innspill til Nasjonal Transportplan. I tillegg ble det gitt 
høringsfrist 11. desember 2020 til Nordland fylkeskommune. 

 
Det har kommet inn ni høringsuttalelser. Uttalelsene er kategorisert, oppsummert og omtalt i 
denne rapporten. Der Statens vegvesen har kommentarer til uttalelsene er dette merket som 
Kommentar, og skrevet i kursiv. Høringsuttalelsene er også vedlagt i rapporten.  
 
Ingen av innspillene anses å gi behov for supplerende analyser eller endringer av KVU 
rapporten. 
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2. Omtale og oppsummering av høringsuttalelser 
 

2.1 Stat- og fylkesnivå 
 
Avinor 

Avinor støtter opp om Statens vegvesens anbefaling av konsept for KVU Hadselfjorden. I dette 
presiseres det at E10/rv. 85 Tjeldsundet – Gullesfjordbotn – Langvassbukt (Hålogalandsvegen) 
og E10 Fiskebøl – Nappstraumen er utbygd.  
 
Leknes utpekes som lokalisering av en eventuell ny stor lufthavn for regionen i utredningen 
Transportløsning for Lofoten, Ofoten og Vesterålen fra Avinor og Statens vegvesen fra januar 
2020. Utredningen konkluderer også med at veiutbedringer på E10 i Lofoten bør prioriteres før 
lufthavnstrukturen endres. Avinor påpeker at begge disse investeringene må komme før tunnel 
under Hadselfjorden.  

 
Fylkesmannen i Nordland (Statsforvalteren) 

Uttalelsen fra Fylkesmannen i Nordland har som tittel «Miljøfaglig innspill til videre utredning 
– KVU Hadselfjorden», og er å anse som et faglig innspill fra Klima- og miljøavdelinga, og ikke 
Fylkesmannen samlet sett. Uttalelsen angir ikke direkte om Fylkesmannen støtter opp om 
eller ikke slutter seg til Statens vegvesens anbefaling. Først omtales samfunnsmålet, og om 
målet vil være relevant i framtiden.  

Kommentar: Det står i uttalelsen «effektmålet», men det er samfunnsmålet det er snakk om. 

Videre trekkes to forhold fram. 

1. Tunnelmasser. Fylkesmannen ønsker at det i KVUen hadde vært sett på alternativer for 
deponering av tunnelmasser. 

Kommentar: Dette anbefales å se på alternativer for deponering av tunnelmasser i 
forbindelse med eventuelt forprosjekt, eller framtidig planlegging etter plan- og 
bygningsloven. 

2. Klimagassutslipp som følge av anleggsdrift. Fylkesmannen påpeker at klimabudsjettet vil 
bli belastet negativt som følge av anleggsdriften, og at det vil være utslipp som er koblet 
til inngrep i karbonrike områder. 

Kommentar: Det er riktig som Fylkesmannen sier at en utbygging med dagens teknologi 
vil føre til klimagassutslipp. Klimagassutslipp fra anleggsfasen er ikke medregnet i de 
prissatte samfunnsøkonomiske beregningene. Ettersom KVUens anbefaling ligger et 
betydelig stykke fram i tid, er det sannsynlig at klimagassutslipp fra anleggsvirksomhet 
vil gå ned. Det vil være snakk om svært små inngrep i eventuelle karbonrike områder i 
Statens vegvesens anbefalte konsept. 

Den siste delen av Fylkesmannens høringsuttalelse er en rekke innspill til eventuell videre 
planlegging, som normalt vil være etter plan- og bygningsloven. Forhold som trekkes fram er 
reisevaner, fergeteknologi, utslipp av klimagasser, ikke-prissatte samfunnsøkonomiske 
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virkninger og flyteknologi. 

 
Sametinget 

I sin høringsuttalelse legger Sametinget vekt på de ikke-prissatte virkningene av fagfeltet 
Kulturarv. I et tidligere innspill fra februar 2018, mens det ble arbeidet med vurderinger av 
alle ikke-prissatte virkninger gir Sametinget flere relevante kommentarer. Blant annet at det i 
utredningsområdet ikke er reindrift i dag, men ettersom det er noen kjente samiske 
kulturminner der, så er potensialet for nye funn stort. Sametinget ønsker også befaring i felt 
for kulturhistoriske undersøkelser når konseptvalg er gjort. 

Kommentarer:  

Statens vegvesen kan bistå med deltakelse i forbindelse med befaring hvis Sametinget ønsker 
det. 

Sametinget kommenterer ikke spesifikt om de støtter opp om, er nøytral eller uenig i Statens 
vegvesens anbefaling av konsept. 
 
 
Nordland Fylkeskommune 

Fylkeskommunen støtter opp om Statens vegvesen sin anbefaling av konsept for KVU 
Hadselfjorden og viser til at det er et viktig prosjekt for Nordland. 

Innledningsvis har fylkeskommunen satt opp et sammendrag av KVUen, med enkelte egne 
kommentarer eller tolkninger.  

Fylkeskommunen stadfester i sammendraget at det i 2015 ble akseptert at Staten utreder en 
statlig KVU for framtidig kryssing av Hadselfjorden. Og viser til at KVUen ble samordnet med 
Avinors og Statens vegvesens utredning Transportløsning for Lofoten, Ofoten og Vesterålen, 
der anbefalingen er ny stor lufthavn på Leknes og ny vegløsning mellom Svolvær og Leknes. 
Anbefalingen i KVUen og i Transportløsning…-utredningen samsvarer med hverandre. 

For eventuelle sykehusstrukturendringer vil ikke tunnel under Hadselfjorden være 
tilstrekkelig. Ny vegløsning mellom Svolvær og Leknes må også realiseres for at reisetiden 
mellom Sortland og Leknes skal bli kort nok. 

Trafikksikkerheten i undersjøiske tunneler med mer enn 5 % stigning vil i framtiden kunne 
forbedres ved nye teknologiske løsninger.  

Fylkeskommunen skriver videre at autonome ferger i skytteltrafikk vil kunne gi betydelige 
kostnadsbesparelser, og er en løsning som må tas på alvor. 

Kommentar: KVUen omtaler ikke dette. Men generelt er det slik at hvis sikkerheten kan 
opprettholdes så kan løsninger for autonomi innenfor fergedriften tas i bruk. Nivået av 
autonomi deles inn i fem trinn, der trinn 5 er full autonomi. En selvkjørende ferge uten 
mannskap vil være trinn 5. Selv om teknologien i teorien allerede finnes i dag, har vi enda ikke 
erfaringer med autonom drift. Av sikkerhetsmessige årsaker kan det være mer aktuelt å høste 
erfaringer i mer beskyttende farvann først. Hadselfjorden er værhard og kan være 
sikkerhetsmessig krevende å operere autonomi i.  
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Om fergeavløsningsmidler sier fylkeskommunen at det kan være et bidrag til en mulig 
finansieringsløsning ved en eventuell prosess for realisering av tunnel under Hadselfjorden.  

Kommentar: Statens vegvesen er enig i at fergeavløsningsmidler kan være en del av en 
finansieringsløsning. Men det er ikke i detalj behandlet mulige finansieringsløsninger i KVUen, 
kun angitt et mulig bompengepotensial som en del av usikkerhetsanalysen. 
 

Fylkestinget vedtok fylkesrådets innstilling til vedtak i saken.  

1. Fylkestinget støtter Statens vegvesens anbefaling.  

2. Tunnel under Hadselfjorden må sees i sammenheng med rullering av Regional 
transportplan.  

3. Fylkestinget ber fylkesrådet om å jobbe for å styrke fylkeskommunens muligheter til å 
finansiere store prosjekter på fylkesvegnettet.  

4. Fylkestinget ser positivt på de muligheter som ligger innenfor teknologisk utvikling, og at 
dette kan forbedre konsepter både sikkerhetsmessig og kostnadsmessig. 
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2.2 Interkommunale politiske råd (Regionråd) 
 
Vesterålen regionråd 

Regionrådet fremhever at Hålogalandsvegen må gjennomføres først, som et OPS prosjekt 
finansiert gjennom en stortingsproposisjon. Deretter anbefales å få prioritert strekningene 
rv. 85 Langvassbukt – Sortland, rv. 83 Tjeldsundet – Harstad og E6 Tjeldsundet – Snubba i 
Nasjonal transportplan.  

Alle disse tre vegstrekningene grenser til «Hålogalandsvegen», som omfatter E10 mellom 
Tjeldsundet til Gullesfjordbotn, og derfra videre på rv. 85 til Langvassbukt. Prosjektet 
omfatter også en mindre strekning på rv. 83 og en strekning fra Fiskfjorden til 
Kåringenkrysset på dagens E10, som blir lagt om i tunnel mot Gullesfjordbotn.  

Etter at prosjektene på E10, rv. 85 og rv. 83 er gjennomført anbefaler regionrådet å ta 
Konsept 5 Strønstad inn i Nasjonal transportplan.  

Kommentar: Regionrådets innspill anses å hovedsakelig være i tråd med Statens vegvesens 
anbefaling av konsept for KVU Hadselfjorden. Statens vegvesen har imidlertid ingen 
synspunkter på om et konsept fra KVUen skal inn i Nasjonal transportplan før beslutning om 
konsept er gjort. 
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2.3 Kommuner 
 

Hadsel kommune 

Kommunen slutter seg til Statens vegvesens anbefaling av Konsept 5 Strønstad. Det 
vektlegges også at Konsept 5 fremskyndes, og sees i sammenheng med ny storflyplass for 
Lofoten og Vesterålen. 

Det vises til at en fergefri forbindelse under Hadselfjorden vil oppfylle samfunnsmålet om å 
forstørre og knytte sammen bo-, arbeidsmarkeds- og serviceregionene Lofoten og 
Vesterålen. 

 
Vågan kommune 

I høringsuttalelsen støtter kommunen opp om Statens vegvesens anbefaling, og valget av 
Konsept 5 som løsning for tunnel under Hadselfjorden. Kommunen fremhever 
betydningen av ny storflyplass for Lofoten og Vesterålen, samt viktigheten av å få utbedret 
E10 mellom Fiskebøl og Å. 

Kommunen er også bekymret for at videre utvikling av E10 gjennom Lofoten blir 
nedprioritert i ny nasjonal transportplan. Noe som også fører til nedprioritering av en 
framtidig tunnel under Hadselfjorden. 

 
 
Moskenes kommune 

Kommunen påpeker innledningsvis i sin uttalelse at fergesambandet over Hadselfjorden er 
et fylkeskommunalt ansvar i dag, og at det vil være et fylkeskommunalt ansvar å starte 
eventuell videre planlegging av tunnel under Hadselfjorden. 

Tilbakemeldingen til KVUen er videre delt inn i tre punkter.  

Det første punktet handler om viktigheten av fullføringen av Hålogalandsvegen, som har 
stor betydning for frakt av gods (sjømat) til Narvik, som skal videre derfra med tog. 

Det andre punktet er utbedring av E10 Fiskebøl – Å, som vil styrke samhandling og positiv 
utvikling i Lofoten. Prosjektet bør derfor prioriteres i kommende NTP. 

I det tredje og siste punktet poengterer kommunen at de ikke vil ta stilling til valg av 
konsept for Hadselfjorden i dag, fordi prosjektet ligger langt fram i tid. 
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2.4 Organisasjoner 
 

Nordland Eldreråd 

I uttalelsen fra Nordland Eldreråd tilsluttes det ikke til Statens vegvesens anbefaling av 
konsept. Eldrerådet anbefaler Konsept 0+ som konseptvalg. Det vises videre til vedlegget 
om Integrert landskapsanalyse, men ikke til noen spesiell del eller innhold av dette 
vedlegget.  

Eldrerådet fremhever at turister setter pris på utsikten-, og yrkessjåfører verdsetter å få en 
pause under fergeoverfarten som er i dag. 

 Uttalelsen legger vekt på å bygge ut jernbane fra Fauske og nordover.  

Kommentar: Det inngår ikke i KVUens mandat å utrede jernbane fra Fauske og nordover. 

 

 

 
Vedlegg 
 
Høringsuttalelsene følger fra og med neste side, i den rekkefølgen de er omtalt i rapporten. 
 

 



 
     

Postboks 150 NO-2061 Gardermoen 
Tlf: +47 67 03 00 00 / Fax: +47 64 81 20 01 
post@avinor.no / avinor.no NO 985 198 292 MVA 

  
 
 
 
 
Statens Vegvesen 
Postboks 1403 
8002 Bodø 
 
   

Vår ref. Vår dato: 
20/04630-2 20.10.2020 

  
Deres ref. Deres dato: 

20/165286-1 16.09.2020 

  Vår saksbehandler: 
  Einar K Merli  -  976 51 687 

 
 
 

Stokmarknes lufthavn - Høring - Konseptvalgutredning Hadselfjorden - 
Uttalelse fra Avinor 

 
Vi viser til brev fra Statens vegvesen (SVV) av 16.09.2020 vedrørende høring av 
konseptvalgutredning Hadselfjorden (KVU Hadselfjorden). 
 
Avinor stiller seg bak SVV’s anbefaling om at en eventuell tunnel realiseres etter at E10/rv. 85 
Tjeldsund - Gullesfjordbotn - Langvassbukt og E10 Fiskebøl - Nappstraumen er utbygd. Avinor 
merker seg at SVV henviser til felles rapport fra Avinor/SVV (januar 2020): Transportløsning for 
Lofoten, Vesterålen og Ofoten som anbefaler utbygging av stor lufthavn ved Leknes og utbygging 
av E10 mellom Svolvær og Leknes. Et alternativt konsept med stor lufthavn ved Stokmarknes og 
tunnel under Hadselfjorden ble ikke anbefalt. Avinor ser det derfor som naturlig at en storflyplass 
på Leknes kommer før en eventuell tunnel under Hadselfjorden. 
 
Avinor vil påpeke at nytten av ny stor flyplass på Leknes styrkes jo raskere vegen mellom Svolvær 
og Leknes blir. Videre vil vi framheve den lokale enigheten som er oppnådd rundt ny 
flyplassløsning i Lofoten. 
 
 
Med vennlig hilsen 
Avinor AS  
 
Einar K Merli 
Arealplanlegger 
Masterplaner og arealdisponering 
 
Dokumentet er godkjent elektronisk. 
 
          
    



       
       
E-postadresse: 
fmnopost@fylkesmannen.no 
Sikker melding: 
www.fylkesmannen.no/melding 

 Postadresse: 
Postboks 1405,  
8002 Bodø 

 Besøksadresse: 
Statens Hus 
Moloveien 10 

 Telefon: 75 53 15 00 
www.fylkesmannen.no/no 
 
Org.nr. 974 764 687 

  Vår dato:  Vår ref: 

  24.11.2020  2016/3896 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

  16.09.2020  20/165286-1 
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Svein Einar Stuen, 75 53 15 52 
  
 
 
  

Statens Vegvesen 
firmapost@vegvesen.no 
  
Att. Nils Petter Rusånes 
 

  

 

Miljøfaglig innspill til videre utredning - KVU Hadselfjorden 

Vi viser til oversendelse ved brev fra dere av 16.09.2020.  
 
Utredningen konkluderer med følgende:  
«Statens vegvesens anbefaling av konsept for KVU Hadselfjorden er: 

 Konsept 5 - Tunnel Strønstad anbefales etter at E10 Tjeldsund – Gullesfjordbotn – Langvassbukt og 
E10 Fiskebøl - Nappstraumen er utbygd. 

 I mellomtiden opprettholdes dagens transportsystem» 
 
Valg av trase for Lofast har i betydelig grad lagt premissene for videre utvikling av transportsystemet 
i regionen. 
 
Vi ser Statens Vegvesen har lagt effektmålet om at  

«transportsystemet skal i 2066 knytte sammen bo-, arbeids- og serviceregionene nord og sør for 
Hadselfjorden på en effektiv måte»  

til grunn for konklusjonen. Vi kan ha forståelse for dette. Samtidig kan det være behov for å se på 
behovet for fysisk sammenkobling på denne måten i sammenheng med den digitale utviklingen vi er 
i full gang med, som bl.a. innebærer muligheter for økt bruk av hjemmekontor og digitale møter. 
 
Det går fram av utredningen at det ikke er vurdert hvordan disponeringen av de store mengdene 
med tunnelmasser skal skje, fordi dette bl.a. vil avhenge av framtidig behov tilknyttet annen 
anleggsvirksomhet. Vi hadde likevel gjerne sett at aktuelle alternativer til deponering var angitt, og 
konsekvensene av dette foreløpig vurdert.  
 
I og med at det legges opp til elektrisk fergedrift i tida som kommer, vil framtidig fergedrift ikke føre 
til vesentlige utslipp av klimagasser. Utslipp som følge av bygging av tunnel under fjorden vil derfor i 
sin helhet belaste klimabudsjettet negativt. Dette er både utslipp som er knyttet til selve 
anleggsfasen av tunnelen, og utslipp som følge av etablering / utbedring av tilkomstveier, utslipp 
som både er direkte følge av anleggsarbeidet og utslipp som følger av inngrep i karbonrike arealer.  
 
  



  Side: 2/2 

I det videre arbeidet kan det, slik vi ser det, være aktuelt å se på følgende forhold: 
 Utredningen viser at ferie og fritidsreiser dominerer både sommer og vinter (72 % om 

sommeren og 35% om vinteren), mens reise i - eller til og fra- arbeid utgjør 14 % om 
sommeren og 30% om vinteren. Godstransport utgjør 4% om sommeren og 10% om vinteren 
(jf. side 32 i utredningen) 
o Ferga over fjorden tar 25 min. Hvor mye vil ventetid på ferge og ekstra tidsforbruk over 

fjorden ha å si for fritidsreisende? 
o Hvor mye vil den digitale utviklingen / bruk av hjemmekontor ha å si for behovet for å 

pendle over fjorden?  
 Utredningen peker på at det nå utvikles autonome ferger.  

o Gir dette mulighet for å øke antall ferger (som skal være elektriske), slik at det blir 3 eller 
ev. 4 autonome ferger som går kontinuerlig. Mulighetene for ev. å kombinere med 
fjernstyring når de skal gå fra eller legge til kai kan også vurderes (jf. at flere flyplasser 
skal fjernstyres fra Bodø).  

 Utslipp av klimagasser - som følge av  
o anleggsarbeid og endringer i trafikkmønster 
o arealinngrep og nedbryting av organisk materiale som følge av dette. 

 Ved videreføring av arbeidet med tunnel etter alternativ 5: 
o Konsekvenser for naturmangfold og landskap på strekningen mellom Fiskebøl og 

tunnelpåhugget (dagens vei er en mindre vei som er tilpasset det åpne landskapet her på 
en helt annen måte enn tilfellet vil være med en framtidig vei med standard tilsvarende 
Lofast øst for Sløverfjorden).  

o Konsekvenser for nærmiljø, jordvernhensyn, naturmangfold og landskap av framføring 
av ny riksvei like nord for Melbu.  

o Konsekvensene av dette for gående og syklende, og eventuelt alternative muligheter for 
disse til å krysse fjorden. 

o Klargjøring av områder for deponering av tunnelmasse, og konsekvensene av dette.  
 Hva vil en eventuell elektrifisering av fly og en revitalisering av kortbanenettet ha å si for 

behovet for hurtig kryssing av Hadselfjorden med bil?  
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Torfinn Sørensen (e.f.) 
fylkesmiljøvernsjef 

  
 
Tore Vatne 
seksjonsleder 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Nordland fylkeskommune Postmottak Fylkeshuset 8048 Bodø 
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ÁŠŠI/SAK MIN ČUJ./VÅR REF. DIN ČUJ./DERES REF. BEAIVI/DATO 

20/3912 - 2 20/29146 20/165286-1 10.11.2020  

 

Uttalelse til  høring - Konseptvalgutredning Hadselfjorden 

 
 
 
Viser til brev fra dere 16.09.20. Viser også til vår tidligere uttalelse datert 9.02.18 
 
Sametinget i stiller oss bak det som står under temaet kulturarv vedrørende samiske 
kulturminner i forslaget til KVU for Hadselfjorden som vi mottok 16.09.20. 
Det er i tråd med tidligere innspill vi har gitt. Når valg av alternativ for trase er avgjort så 
vil Sametinget varsle om befaring for kulturhistoriske undersøkelser.  
 
 
 
Dearvvuođaiguin/Med hilsen 
 
 

 

Sten Olav Heahttá Silje Hovdenak 
fágajođiheaddji/fagleder seniorráđđeaddi/seniorrådgiver 
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saksbehandler 

Silje Hovdenak 

Tel: +47 78 48 42 80 
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Saksnummer Utvalg/komite Dato 

292/2020 
 

Fylkesrådet 13.11.2020 

140/2020 
 

Fylkestinget 07.12.2020 

 
 

Komite for samferdsel 07.12.2020 
 

Høringsuttalelse - konseptvalgutredning Hadselfjorden 

 

Sammendrag 

I 2016 besluttet Samferdselsdepartementet i samråd med Nordland 
fylkeskommune, at det skulle gjennomføres en konseptvalgutredning (KVU) for 
kryssing av Hadselfjorden. Statens vegvesen har nå på oppdrag fra 
Samferdselsdepartementet utarbeidet konseptvalgutredningen for Hadselfjorden. 
Utredningen analyserer ulike konsept for fjordkryssingen over Hadselfjorden. 
Konseptvalgutredningen er ute på høring med frist for uttalelse for Nordland 
fylkeskommune innen 10. desember 2020. 

Det er utredet to konsepter basert på fortsatt fergedrift og fire konsepter med 
undersjøisk tunnel. Statens vegvesens anbefaling av konsept for KVU 
Hadselfjorden er:  

· Konsept 5 Tunnel Strønstad anbefales. 
· I mellomtiden opprettholdes dagens transportsystem. 

Fylkesrådet anbefaler at fylkestinget støtter konklusjonene og tilrådningene i KVU 
Hadselfjorden og viser til at det er et viktig prosjekt for Nordland. 

Bakgrunn 

Hadselfjorden ligger mellom Austvågøya og Hadseløya. Fjorden er mellom 4 og 10 
kilometer bred. Største sjødybde er 170–180 meter. Løsmassene i fjordbunnen 
består sannsynligvis av leire, silt og sand. Fjelloverflaten i dypeste delen ligger på 
rundt kote -220 m.  

Forskjellige kryssinger av Hadselfjorden mellom Lofoten og Vesterålen har vært 
diskutert allerede siden slutten av 1940-årene. Ferjesambandet over fjorden ble 
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imidlertid ikke opprettet før i 1967. 

Statens vegvesen har tidligere utført utredningsarbeid om regionale forbindelser 
mellom Lofoten og Vesterålen. Blant annet var en framtidig tunnel under 
Hadselfjorden et av alternativene da Lofotens fastlandsforbindelse (Lofast) ble 
utredet i 1996. Etter mye strid om trasévalget ble som kjent E10 Lofast besluttet 
bygd ut etter traséen som går fra Fiskebøl via Raftsundet og fram til 
Gullesfjordbotn. Denne vegen ble åpnet i 2007. I den endelige beslutningen om 
bygging av Lofast ble en framtidig tunnel under Hadselfjorden nevnt som et mulig 
fremtidig regionalt prosjekt. I arbeidet med KVU-en for E10 Fiskebøl - Å som ble 
ferdigstilt i august 2015, ble det også gjort noen overordnede vurderinger av hvilke 
effekter en fergefri forbindelse kan ha for Vesterålen og Lofoten. 

I 2010 ble rv. 82 som går fra Andenes til Fiskebøl inkl. ferjesambandet Melbu – 
Fiskebøl, omklassifisert til fylkesveg i forbindelse med forvaltningsreformen. Med 
dette overtok Nordland fylkeskommune eierskapet og forvaltningsansvaret for 
vegen og ferjesambandet. 

Samferdselsdepartementet tilbød i august 2015 Nordland fylkeskommune å 
utarbeide en statlig KVU for fremtidig kryssing av Hadselfjorden. Fylkeskommunen 
aksepterte dette tilbudet. Mandatet for KVU’en ble fastsatt i 2016, og her var det 
forutsatt at KVU-rapporten skulle overleveres til Samferdselsdepartementet innen 
utgangen av 2017. Parallelt med KVU Hadselfjorden var Avinor i gang med en 
regional analyse om framtidas lufthavnstruktur i Lofoten, Ofoten og Vesterålen. For 
å se vegløsninger i sammenheng med luftfartsstruktur, ble arbeidet med å sluttføre 
KVU Hadselfjorden utsatt i påvente av en ny felles utredning fra Avinor og Statens 
vegvesen. 

Denne utredningen, kalt «Framtidig transportløsning for Lofoten, Ofoten og 
Vesterålen», er et innspill til arbeidet med Nasjonal transportplan 2022-33 og ble 
overlevert til Samferdselsdepartementet i januar 2020. Den felles utredningen fra 
Avinor og Statens vegvesen hadde vært samordnet med KVU Hadselfjorden siden 
våren 2018. Konklusjonen i utredningen var en anbefaling om utbygging av stor 
lufthavn ved Leknes og utbygging av E10 mellom Svolvær og Leknes. Et alternativt 
konsept med stor lufthavn ved Stokmarknes og tunnel under Hadselfjorden ble ikke 
anbefalt. 

Arbeidet med KVU Hadselfjorden var kommet langt da det ble satt på vent vinteren 
2018. Utredningen er senere blitt oppdatert med nye delutredninger, siste 
tilgjengelige data for trafikk, befolkning, samfunnsøkonomi og andre sentrale data. 
KVU Hadselfjorden ble overlevert fra Statens vegvesen til 
Samferdselsdepartementet våren 2020 og sendt ut på høring til berørte parter og 
interessenter i september 2020. 

Problemstilling 

Statens vegvesen har nå lagt fram den statlige KVU-en for fremtidig kryssing av 
Hadselfjorden. Mandatet for KVU Hadselfjorden ble fastsatt av 
Samferdselsdepartementet og slår fast at etter at andre KVU-er i området evt. er 
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realisert, vil Hadselfjorden utgjøre den største hindringen for effektiv transport 
innenfor regionen. Sentrale punkter for KVU-en har vært å utrede om andre 
kryssinger av Hadselfjorden kan knytte Lofoten og Vesterålen tettere sammen, 
bidra til å styrke næringsliv og regional utvikling og ha betydning for lufthavner og 
sykehusstruktur. 

Samferdselsdepartementet har fastsatt følgende samfunnsmål: 
«Transportsystemet skal i 2066 knytte sammen bo-, arbeidsmarkeds- og 
serviceregionene nord og sør for Hadselfjorden på en effektiv måte».  

Effektmålene er redusert reisetid, til henholdsvis 60 minutter mellom Svolvær og 
Sortland og 45 minutter mellom Svolvær og Stokmarknes, samt bedre 
tilgjengelighet. Samfunnsmålet kan ikke oppnås uten at effektmålene innen 
tilgjengelighet og reisetid blir oppfylt. 

Det prosjektutløsende behovet er: «Bedre vilkårene for regional utvikling og 
næringsliv ved å redusere ulempene med Hadselfjorden som trafikal barriere». 
Disse ulempene er knyttet til lang reisetid og begrenset tilgjengelighet til 
transportsystemet over Hadselfjorden. Samfunnsmålet er utformet på grunnlag av 
prosjektutløsende behov, og gir et uttrykk for prosjektets virkning på samfunnet. 
Året 2066 er satt fordi de samfunnsøkonomiske analysene baserer seg på at 
prosjektet åpnes i 2026, og beregningene skal føres 40 år fram i tid. Effektmål er 
målbare virkninger for brukerne som bidrar til at samfunnsmålet oppfylles, og er 
utledet fra det prosjektutløsende behovet. I vurderingene av måloppnåelsen til de 
forskjellige konseptene legges det mest vekt på effektmålene. 

Akseptable reisetider for daglig arbeidspendling er generelt i Norge fra 45 minutter 
til om lag en time. I dette området viser statistikk at det aksepteres lengre reisetider 
for pendling. Reisetiden mellom Svolvær og Stokmarknes er i dag ca. 1,5 time med 
ferge, og mellom Svolvær og Sortland ca. 1,5 time via E10 Lofast og rv. 85. 
Effektmålene er angitt med utgangspunkt i akseptabel reisetid og antatt realistiske 
muligheter. 

 

Figur 1: Effektmål 

Statens vegvesen legger til grunn at for å anbefale andre konsept enn 
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referansekonseptet (Konsept 0 – dagens ferjesamband) må samfunnsmålet 
oppfylles. KVU-en viser at det kun er tunnelkonseptene som oppfyller 
samfunnsmålet. Av disse er det konsept 5 tunnel Strønstad som har best 
samfunnsøkonomi, og det er dette konseptet som Statens vegvesen anbefaler. 

KVU-en sier samtidig at prosjektene E10 Tjeldsund – Gullesfjordbotn – 
Langvassbukt og E10 Fiskebøl – Nappstraumen bør realiseres før tunnel under 
Hadselfjorden kan bygges. Gjennom at tunnelprosjektet skyves ut i tid, åpnes det 
opp for at den teknologiske utviklingen vil gi nye og sikrere løsninger bl.a. knyttet til 
stigning i tunnel og tunnelsikkerhet. Fram til at en tunnel under Hadselfjorden evt. 
blir realisert, opprettholdes dagens ferjesamband over fjorden. 

Drøfting 

Lofoten og Vesterålen utgjør to selvstendige bo-, arbeids- og serviceregioner 
(BAS-regioner), og har en samlet befolkning på om lag 57 000 personer. 
Hadselfjorden fungerer som en barriere mellom BAS-regionene Lofoten og 
Vesterålen. Fjorden er tilsvarende en barriere for bo- og arbeidsmarkedsregionene 
(BA-region) Vågan og Sortland (inkluderer også kommunene Øksnes og Hadsel), 
hvor det er bosatt ca. 33 000 innbyggere totalt. BA-regionene Vågan og Sortland 
utgjør det primære prosjektområdet for KVU-en, og det er reisetider mellom 
kommunesentraene Svolvær, Stokmarknes og Sortland som effektmålet om 
redusert reisetid måles ut fra. 

Litt over halvparten av dagens vegtransport mellom Lofoten og Vesterålen går via 
fergesambandet Melbu – Fiskebøl, øvrig transport skjer på E10 Lofast. For 
godskjøretøy går en tredel via fergesambandet.   

Befolkningen i Lofoten og Vesterålen har vært stabil de siste årene. De fleste 
kommuner har svak befolkningsøkning og noen få har svak nedgang. SSB`s 
befolkningsprognoser (hovedalternativet, MMM) viser en befolkningsvekst fram mot 
2040 på 9 % i Lofoten og 5 % i Vesterålen. Kommunene Vestvågøy, Vågan, 
Hadsel og Sortland forventes å ha størst vekst. 

Det er forventet vekst i de marine næringene i årene som kommer. Økt eksport av 
fersk fisk og sentralisering av videreforedling vil gi økt behov for transport langs 
veg. Sjømatnæringa er den klart viktigste næringen i regionen målt i verdiskaping. 
Verdiskapingen i Lofoten og Vesterålen har økt de senere år. Økningen skyldes 
sterk vekst i aktivitet og omsetning i de større selskapene, blant annet innen fiskeri, 
oppdrett og foredling av fisk.  

Reiselivsnæringen bidrar relativt sett med en lav andel av verdiskapingen. Samtidig 
er reiseliv en meget arbeidsintensiv næring. Reiselivsnæringen står derfor for en 
langt høyere andel av sysselsettingen, enn av verdiskapingen. Lofoten er en av 
Norges viktigste reiselivsdestinasjoner og har stor betydning for norsk reiseliv også 
internasjonalt. Reiselivsnæringa regnes som den nest viktigste næringa i Lofoten 
og er også en viktig næring i Vesterålen. Reiselivet i Lofoten og Vesterålen er 
sesongbetont, og det er relativt langt å komme seg til regionene fra en stor 
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lufthavn. 

Forbindelsene mellom Lofoten og Vesterålen består av riksvegene E10 Lofast og 
rv. 85, og fv. 82 inkludert fergesambandet Melbu – Fiskebøl. Reisetiden mellom 
Svolvær og Sortland er 2 timer via fergesambandet Melbu - Fiskebøl og vel 1,5 
time med E10 og rv. 85. Mellom Svolvær og Stokmarknes er reisetiden 1,5 time via 
fergesambandet Melbu – Fiskebøl. Dette er for lang reisetid til å knytte sammen 
Lofoten og Vesterålen i en felles BAS-region og til at Vågan og Sortland kan danne 
en funksjonell BA-region.  

Hva som er akseptabel pendlingsavstand varierer, men i Nord-Norge anses den for 
å være ca. 45 minutter til en time (flere vil akseptere lang reisetid til byer med 
brede arbeidstilbud). I Lofoten og Vesterålen er det relativt stor pendling mellom 
kommunene. I Vesterålen pendler om lag 10 % av arbeidstakerne, mens 
tilsvarende tall for Lofoten er om lag 5 %. Det er lite pendling mellom Lofoten og 
Vesterålen. 

KVU Hadselfjorden har utredet følgende konsepter for kryssing av fjorden: 

· Konsept 0 – dagens ferjesamband. Eksisterende transportsystem opprettholdes 
over Hadselfjorden med tilhørende veger og ferje med 11 rundturer om dagen 
mellom Fiskebøl og Melbu. Dette er referansen til de øvrige konseptene. 

· Konsept 0+ – dagens ferjesamband med forbedret frekvens. Antall avganger 
økes så mye at tiden mellom avgangene går ned mot en halvtime. I tillegg gjøres 
sambandet døgnåpent med frekvens på 1,5 timer mellom kl. 23.00 og kl. 6.30 om 
morgenen. For å få til dette må fergedriften baseres på to fartøy. Størrelsen på 
fergene kan reduseres til om lag 50 PBE, mot dagens 90. 

· Konsept 1A – flytting av fergesambandet. Sambandet flyttes ca. 3 km østover i 
Hadselfjorden til Ringen (Austvågøy) og Vassvika (Hadseløya). Dette konseptet 
innebærer at sambandet kortes ned fra dagens 8,2 km til ca. 5,5 km. 

· Konsept 1B – flytting av fergesambandet med forbedret frekvens. Samme 
ferjesamband som i 1A, men frekvensen forbedres så mye at tiden mellom 
avgangene går ned til en halvtime. I tillegg gjøres sambandet døgnåpent med 
frekvens på 1,5 timer mellom kl. 23.00 og kl. 6.30 om morgenen. Ferjedriften 
baseres på to fartøy. Størrelsen på ferjene kan reduseres til om lag 50 PBE, mot 
dagens 90. 

· Konsept 2 – tunnel Fiskebøl: Undersjøisk tunnel med 5 % stigning og lengde 14-
15 km fra Jenslibukta sør for Fiskebøl på Austvågøya til Tangneset/Steilo, 5-6 km 
øst for Melbu på Hadseløya. I konseptet ligger det også inne vegforbindelser fra 
tunnelen til henholdsvis E10 på Austvågøya og fv. 82 på Hadseløya. 

· Konsept 3 – tunnel Hadselsanden: Undersjøisk tunnel med 5 % stigning og 
lengde ca. 10-11 km fra Hadselsanden på Austvågøya til ca. 1,5 km nordvest for 
Melbu på Hadseløya. Konseptet knyttes til E10 på Laupstad. Mellom 
Hadselsanden og Laupstad inngår en ca. 2,7 km lang tunnel (Morfjordtunnelen) i 
den ca. 8 km lange tilførselsvegen. Fra tunnelpåhugget nordvest for Melbu inngår 
en ca. 3,7 km lang veg nord for og rundt Melbu, til den kobles på dagens fv. 82 
øst for Melbu. 

· Konsept 4 – tunnel Holdøya: Undersjøisk tunnel mellom Holdøya og Hadseløya, 
ca. 2 km øst for Melbu på Hadseløya. Tunnelen knyttes til E10 og fv. 82 med 
korte tilførselsveger. Med stigning 8 % blir lengden på tunnelen om lag 8-9 km 
lang. 

· Konsept 5 – tunnel Strønstad: Undersjøisk tunnel med 5 % stigning og lengde på 
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ca. 10-11 km mellom Austvågøya og Hadseløya, fra ca. 4 km vest for 
Lofastkrysset ved Fiskebøl og ca. 1,5 km nordvest for Melbu. Tunnelen knyttes til 
E10 fra Lofastkrysset med opprusting av fv. 82 og fv. 888. På Hadseløya knyttes 
det til fv. 82 med en ca. 3,7 km lang veg nord for og utenom Melbu.  

 

Figur 2: Alle aktuelle konsepter 

Som vist er det altså utredet to konsepter basert på fortsatt fergedrift og fire 
konsepter med undersjøisk tunnel. Ingen brukonsepter er tatt med som aktuelle 
konsepter pga. svært høye kostnader og det faktum at teknologien er uprøvd på en 
så lang bru over en dyp fjord. 

Utredningen viser at ferjekonseptene oppfyller effektmålene i svært liten grad, og 
disse oppfyller dermed ikke samfunnsmålet. Alle tunnelkonseptene har god 
oppnåelse av effektmålet for reisetid mellom Svolvær og Stokmarknes og brukbar 
oppnåelse av effektmålet mellom Svolvær og Sortland, og oppfyller derfor 
samfunnsmålet. Konsept 4 Tunnel Holdøya oppfyller ikke dagens krav til 
tunnelsikkerhet fordi tunnel med stigning 8 % ikke kan anbefales nå. Konsept 5 
Tunnel Strønstad har best samfunnsøkonomi av de øvrige tunnelkonseptene, og er 
det konseptet Statens vegvesen anbefaler som langsiktig løsning for kryssing av 
Hadselfjorden. Investeringskostnaden for konsept 5 er om lag 3 mrd. kr, anslått 
med et usikkerhetsnivå på +/-40 %.  

Videre går det fram av KVU-en at prosjektene E10/rv. 85 Tjeldsund – 
Gullesfjordbotn - Langvassbukt og E10 Fiskebøl - Nappstraumen bør realiseres før 
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ferjefri kryssing av Hadselfjorden. Samfunnet vil ha størst effekt av å knytte Lofoten 
og Vesterålen bedre mot Ofoten og Sør-Troms, og Lofoten internt tettere sammen, 
før Lofoten og Vesterålen knyttes tettere sammen. I mellomtiden opprettholdes 
dagens transportsystem. 

Konklusjonen i KVU Hadselfjorden er dermed sammenfallende med rapporten 
«Framtidig transportløsning for Lofoten, Ofoten og Vesterålen», hvor flyplasstruktur 
og vegløsninger er sett i sammenheng. Denne rapporten er et innspill til arbeidet 
med kommende Nasjonal Transportplan (NTP) 2022-2033. Anbefalingen i 
rapporten er at det etableres ny storflyplass på Leknes, og at Svolvær lufthavn 
legges ned. Det anbefales ny vegløsning mellom Svolvær og Leknes. En løsning 
med ny storflyplass på Stokmarknes ble ikke anbefalt pga. store kostnader for 
vegløsningen (tunnel under Hadselfjorden). 

Fergefri forbindelse over Hadselfjorden ventes ikke i seg selv å utløse endringer i 
sykehusstrukturen. Helse Nord vurderer at et potensial for endring i 
sykehusstruktur først vil være til stede dersom reisetiden mellom Stokmarknes og 
Leknes/Gravdal kan reduseres til om lag 1,5 time. Fergefri kryssing av 
Hadselfjorden er ikke alene nok til å oppnå dette. En innkorting av E10 i Lofoten er 
også nødvendig, før endringer i sykehusstrukturen eventuelt vil bli aktuelt. 

En fergefri forbindelse over Hadselfjorden vil medføre en rekke positive virkninger 
for regionen, og er grundig redegjort for i KVU-en. Her nevnes noen av de mest 
sentrale poengene: 

· En fast forbindelse over Hadselfjorden vil knytte BAS- og BA-regionene sammen 
på en ny og effektiv måte, og gi sterkt reduserte reisetider internt i regionen. Dette 
vil resultere i en regionforstørring, som vil gi en rekke positive effekter for 
næringslivet, person- og godstransport og samfunnet for øvrig. En sterkt forbedret 
infrastruktur i området gir muligheter for fornyet vekst og utvikling. 

· Regionforstørring vil gi en større utvalgskrets for arbeidstakere og -givere. Dette 
kan føre til at rekruttering av personer med riktig kompetanse blir enklere, gi 
potensial for kostnadsbesparelser ved å kunne dele på ressurser og sterkere 
kunnskapsoverføring. 

· For sjømatnæringen kan fergefri forbindelse bidra til at bedriftene i Lofoten og 
Vesterålen knyttes sammen til én klynge. 

· For reiselivsnæringen vil fergefri forbindelse gjøre Vesterålen lettere tilgjengelig 
for de reisende, og dermed føre til at flere turister besøker Vesterålen. En fergefri 
forbindelse kan bidra til et felles reiselivsmarked for Lofoten og Vesterålen. 

· Elever og studenter kan få kortere reisetid til den skolen de ønsker å gå på og økt 
valgfrihet ved at et større tilbud kommer innenfor rekkevidde. 

· Samfunnssikkerhet og beredskap i regionen kan styrkes ved at reisetiden mellom 
de to sykehusene i Lofoten og Vesterålen reduseres. Befolkningen i området kan 
også få økt opplevelse av trygghet. 

KVU-en belyser også noen viktige ulemper/problemstillinger som aktualiseres ved 
et tunnelprosjekt. Nasjonal sykkelrute nr. 1 «Kystruta» fra Svinesund til Kirkenes, 
går gjennom Lofoten og Vesterålen via fergesambandet Melbu – Fiskebøl. For 
syklistene så vil tunnelkonseptene bety at det gode tilbudet som dagens ferge 
utgjør forsvinner. Det foreligger alternativer for syklende gjennom 
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hurtigbåtsambandet i Hadselfjorden mellom Hanøy eller Storå og Stokmarknes 
eller Hadsel Innland. Det kan tenkes at det kan være mulig å sykle gjennom en 
nødutgang/rømningstunnel, men dette er ikke utredet videre i KVU-en. 

Det er også viktig å ha klart for seg at det er knyttet betydelige usikkerheter til de 
forskjellige konseptene i KVU-en - både flytting av fergesambandet og 
tunnelkonseptene. Dette kan virke inn på den samfunnsøkonomiske lønnsomheten 
i konseptene både positivt og negativt. Men usikkerhetene anses å kunne 
håndteres i den videre planleggingen. Det konkluderes med at selv om 
usikkerheten av enkelte delfaktorer og relativt sett totalt er betydelig, vil de ikke 
påvirke resultatene av den samfunnsøkonomiske analysen i stor grad. Dette 
gjelder så lenge en tar høyde for og følger opp de kritiske usikkerhetsfaktorene i 
den videre planleggingen. 

Ferjekonsept 1 (flytting av ferjesambandet) ansees å være relativt umodent. En 
investering i nye ferjeleier i nær framtid, kan medføre at deler av nytten knyttet til 
investeringen går tapt dersom et tunnelkonsept skulle bli aktuelt innenfor 
kommende førtiårsperiode. 

Tunnelmassene vil kunne være en betydelig negativ ikke-prissatt virkning hvis man 
må deponere massene i naturen. Samtidig er det en opsjon for prissatte inntekter 
ved alternativ bruk og eventuelt salg av massene. 

Kravet for stigning i tunnel er i henhold til Tunnelsikkerhetsforskrift for fylkesveg 
m.m. maksimalt 5 %. Teknologisk utvikling som muliggjør høyere stigning i tunnel 
enn 5 % i lavtrafikkerte tunneler kan redusere kostnadene betydelig. Dette kan bli 
mulig dersom det utvikles teknologi og løsninger som reduserer den økte risikoen 
ved å bygge tunneler med høyere stigning. Dette er et argument for at bygging av 
tunnelkonseptene bør utsettes inntil vi har mer kunnskap om bygging av tunneler 
med høyere stigning og bedret tunnelsikkerhet. En utsettelse åpner for at den 
teknologiske utviklingen kan gi nye og sikrere løsninger samtidig som kostnadene 
blir mer håndterbare. 

Rekkefølgen i prosjektene som KVU-en legger opp, gir en god sammenheng og 
effekt av prosjektene. Konkret er det i denne regionen utarbeidet KVU E10/rv. 85 
Evenes – Sortland og KVU E10 Fiskebøl – Å, som gjennom prosjektene E10/rv. 85 
Tjeldsund – Gullesfjordbotn – Langvassbukt og E10 Fiskebøl – Nappstraumen vil 
gi både regionforstørring og vil legge til rette for fremtidsrettet lufthavnstruktur. 
Disse KVU-ene og utredningen Transportløsning for Lofoten, Ofoten og Vesterålen 
synliggjør at det vil gi størst effekt for samfunnet å knytte sammen BAS-regionene 
Lofoten og Vesterålen mot Ofoten og Sør-Troms og utlandet, og Lofotregionen 
internt før Lofoten og Vesterålen knyttes bedre sammen, eventuelt med fergefri 
forbindelse. 

Som allerede nevnt vil en forskyvning av prosjektet med tunnel under 
Hadselfjorden i tid være gunstig med tanke på muligheten for en teknologisk 
utvikling der sikkerheten i lange, lavtrafikkerte undersjøiske tunneler blir bedre. 
Dette kan åpne opp for bygging av en tunnel med høyere stigning enn dagens 
grense på 5 %. Dette kan gi en kortere tunnel, og derfor er det muligheter for store 
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kostnadsbesparelser. 

Det at prosjektet ikke ligger an til å bli realisert før et stykke fram i tid, kan også 
være gunstig med tanke på annen teknologiutvikling. Det kan tenkes at for 
eksempel utviklingen av autonome (selvstyrende) ferjer da er kommet så langt at 
dette kan være et reelt alternativ til en tunnel. Miljøvennlige autonome ferjer i 
skytteltrafikk over fjorden som er i trafikk døgnet rundt, kan noen år fram i tid 
utgjøre et alternativ som må tas på alvor. Særlig dersom kostnadene knyttet til en 
slik løsning er betydelig lavere enn en tunnelløsning. Det betyr at løsningen på 
kryssing av Hadselfjorden noen år fram i tid, kan se annerledes ut enn dagens 
konklusjoner. 

Dersom prosjektet med tunnel under Hadselfjorden skal realiseres, vil dette 
innebære en meget stor investeringskostnad for fylkeskommunen. En investering 
på 3 mrd. kr eller mer, er ikke mulig å gjennomføre bare med bruk av ordinære 
investeringsmidler. Prosjektet vil være avhengig av flere finansieringskilder. 
Bompenger kan være en mulig finansieringskilde, og det er i sammenheng med 
KVU-en foretatt et grovt estimat som viser at det kan være et bompengepotensial 
på 300-400 mill. kr. Ferjeavløsningsmidler når ferjesambandet legges ned, kan 
være en annen kilde. Det er ikke klart hva et eventuelt bidrag fra 
ferjeavløsningsmidler kan utgjøre. Videre er det også sannsynlig at staten må bidra 
med midler for at prosjektet skal kunne la seg realisere. 

Det er mange uløste behov på fylkesvegnettet i Nordland. Både 
fergeavløsningsprosjekt, fremkommelighetsprosjekt, skredsikringsprosjekt og 
generelt behov for bedre veger. En tunnel under Hadselfjorden må prioriteres opp 
imot de øvrige behovene, og dette skjer gjennom rulleringer av Regional 
transportplan og økonomiplanen. Det vil være meget utfordrende for 
fylkeskommunen å finansiere prosjekt av denne typen. 

Medvirkning 

I samråd med fylkestingets kontor er det bestemt at dette ikke er en sak for 
medvirkningsrådene. 

Fylkesrådets vurdering 

Fylkesrådet er positiv til prosjekt kryssing av Hadselfjorden og anser prosjektet 
som et viktig og fremtidsrettet prosjekt for Nordland. Både med hensyn til 
næringslivet, men også befolkningen og mulighetene en tettere forbindelse vil gi 
nordre del av Nordland. Store vegutbygginger er gjort, og skal gjøres i regionen. En 
effektiv krysning av Hadselfjorden vil føre til bedre transportkorridorer i fylket. 

KVU Hadselfjorden er en omfattende utredning og det er utarbeidet en stor 
mengde dokumentasjon knyttet til saken. Konklusjonen i KVU-en hvor prosjektet 
med kryssing av Hadselfjorden anbefales utsatt, til etter at E10/rv. 85 
Hålogalandsveien og E10 internt i Lofoten er utbedret, virker godt begrunnet. Alle 
disse prosjektene henger nært sammen, og effekten av dem blir samlet sett større 
når de gjennomføres i en prioritert rekkefølge. Alle de gjennomførte KVU-ene i 
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regionen «Midtre Hålogaland», viser at det først er behov for å knytte Lofoten og 
Vesterålen tettere opp imot Harstad-/Narvik-regionen og Lofoten bedre sammen 
internt, før Lofoten og Vesterålen knyttes tettere sammen med en ny løsning over 
Hadselfjorden.  

E10/rv. 85 Hålogalandsvegen er det prosjektet som er kommet lengst, og her er 
det fra statlig hold satt av midler i 2021 til å videreføre de forberedende arbeidene 
på prosjektet. Prosjektet med E10 Lofoten ser ikke ut til å bli prioritert i NTP i første 
periode, ut i fra etatenes innspill til NTP. Synergieffekter ved utbygging av øvrige 
vegprosjekter kan virke positivt på prosjektet saken omhandler. Det er derimot ikke 
en nødvendighet at prosjektet må komme i etterkant av pågående prosesser og 
fylkesrådet vil jobbe aktivt med hensyn til å realisere prosjektet. Fylkesrådet vil 
aktivt jobbe videre med en løsning for framtidig kryssing av Hadselfjorden, og 
prosjektet vil bli vurdert i en helhetlig sammenheng ved neste rullering av Regional 
transportplan i 2021. Det må samtidig understrekes at det er mange aktuelle 
prosjekter i fylket som konkurrerer om de samme midlene.   

Etter at de andre prosjektene i området er utbygget, vil Hadselfjorden stå igjen som 
den store barrieren mellom Lofoten og Vesterålen. Fylkesrådet er enig i den 
rekkefølgen og prioriteringer som KVU-en legger opp til.  

Det at en utbygging av tunnel under Hadselfjorden kan ligge en del år fram i tid, vil 
også kunne innebære en fordel med tanke på den teknologiske utviklingen. 
Dersom det i framtiden kommer løsninger som gjør undersjøiske tunneler sikrere, 
og som kan åpne for større stigning, vil dette være en stor fordel både finansielt og 
sikkerhetsmessig. En utvikling i teknologien kan på denne måten bidra sterkt til at 
prosjektet blir lettere å gjennomføre, og med større sikkerhet for trafikantene. 
Teknologiutviklingen kan også bidra til at andre løsninger gjøres aktuelle. 

Et viktig aspekt å avklare å årene framover, er hvordan store prosjekter som for 
eksempel tunnel under Hadselfjorden skal kunne realiseres, med tanke på de 
betydelige investeringskostnadene disse prosjektene krever. Prosjektene kan ikke 
realiseres kun gjennom ordinære fylkeskommunale investeringsmidler. Andre 
bidrag som for eksempel bompenger, ferjeavløsningsmidler og bidrag fra staten vil 
være nødvendig.  

Fylkesrådet vil jobbe for at fylkeskommunen skal bli satt bedre i stand til å 
gjennomføre slike store prosjekter. Ferjeavløsningsmidler kan utgjøre et betydelig 
finansieringsbidrag i prosjekt som erstatter ferjesamband. I forbindelse med 
rullering av regional transportplan vil det bli forsøkt avklart hva slags finansielle 
bidrag som denne ordningen åpner opp for i aktuelle prosjekter i Nordland. Det er 
Samferdselsdepartementet og Kommunal og moderniseringsdepartementet som 
forvalter denne ordningen, og fylkeskommunen vil be departementene om en mulig 
tallfesting av finansieringsbidrag det kan være realistisk å forvente i aktuelle 
prosjekter.  

Vi har ikke mottatt summen som vil kunne bli gitt i ferjeavløsningmidler fra 
kommunal- og moderniseringsdepartementet, men vil ettersende dokumentasjon i 
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saken skulle tallene komme frem innen behandlingen. 

Konsekvenser for Nordland fylkeskommune 

KVU Hadselfjorden har i seg selv ingen direkte konsekvenser for fylkeskommunen. 
KVU-en anbefaler et konsept for framtidig kryssing av Hadselfjorden. Dersom 
prosjektet blir prioritert inn i fylkeskommunens investeringsplaner, vil det legge 
beslag på betydelige investeringsmidler. Dette vil i så fall framgå av 
fylkeskommunens økonomiplan. 

 

Fylkesrådets innstilling til vedtak 

1. Nordland fylkesting støtter konklusjonene og anbefalingene i KVU Hadselfjorden: 
a. Konsept 5 Tunnel Strønstad anbefales. 
b. I mellomtiden opprettholdes dagens transportsystem. 

2. Prosjektet med tunnel under Hadselfjorden må ses i sammenheng med rullering 
av Regional transportplan.  

3. Nordland fylkesting ber fylkesrådet jobbe for å styrke fylkeskommunens 
muligheter til å finansiere store prosjekter på fylkesvegnettet gjennom for 
eksempel ferjeavløsningsordningen og statlig bidrag til finansiering. 

4. Nordland fylkesting ser positivt på de muligheter som kan ligge i 
teknologiutviklingen og at dette i framtiden kan åpne for forbedrede konsepter 
både sikkerhetsmessig og kostnadsmessig og at det også kan åpne for helt nye 
løsninger. 

 

Bodø den 13.11.2020  

Tomas Norvoll Bent-Joacim Bentzen 

fylkesrådsleder fylkesråd for transport og infrastruktur 

sign sign 
 

 

13.11.2020 Fylkesrådet 

 

Votering i Fylkesrådet 

Enstemmig 
 

Innstilling fra Fylkesrådet 

Fylkesrådets innstilling enstemmig vedtatt 
 

 

 07.12.2020 Fylkestinget 

Samferdselskomiteens innstilling ble lagt fram av saksordfører Richard 
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Dagsvik, Fremskrittspartiet: 
1. Nordland fylkesting støtter konklusjonene og anbefalingene i KVU 

Hadselfjorden: 
· a. Konsept 5 Tunnel Strønstad anbefales. 
· b. I mellomtiden opprettholdes dagens transportsystem. 

2. Prosjektet med tunnel under Hadselfjorden må ses i sammenheng med 
rullering av Regional transportplan.  

3. Nordland fylkesting ber fylkesrådet jobbe for å styrke fylkeskommunens 
muligheter til å finansiere store prosjekter på fylkesvegnettet gjennom for 
eksempel ferjeavløsningsordningen og statlig bidrag til finansiering. 

4. Nordland fylkesting ser positivt på de muligheter som kan ligge i 
teknologiutviklingen og at dette i framtiden kan åpne for forbedrede 
konsepter både sikkerhetsmessig og kostnadsmessig og at det også kan 
åpne for helt nye løsninger. 

 
  

Richard Dagsvik, Fremskrittspartiet,  la fram Fremskrittspartiets 
tilleggsforslag til pkt. 3: 
Eventuell statlig overtakelse av Fv82 inklusive fergesambandet Melbu-Fiskebøl bør 
inkluderes som alternativ mulighet i denne sammenheng. 
 

  

Per-Gunnar Skotåm, Rødt la fram Røds helhetlige forslag: 
Nordland fylkesting anbefaler konsept 0+ :  Dagens ferjesamband med forbedret 
frekvens.  
Antallet avganger økes så mye at tidene mellom avgangene går ned mot en 
halvtime. I tillegg  betjenes sambandet av to ferger og gjøres  døgnåpent.  

  

Votering i plenum 

 

 
Rødts helhetlige forslag fikk 4 stemmer (2 Rødt, 2 Miljøpartiet De Grønne - Synne 
Høyforsslett Bjørbæk, Rødt hadde permisjon) og falt. 
Fremskrittspartiets tilleggsforslag til pkt. 3 fikk 9 stemmer (5 Høyre, 4 
Fremskrittspartiet – Beate Bø Nilsen, Høyre og Marianne Dobak Kvensjø, Høyre 
hadde permisjon). 
Samferdselskomiteens innstilling vedtatt mot 4 stemmer (2 Rødt, 2 Miljøpartiet De 
Grønne - Synne Høyforsslett Bjørbæk, Rødt hadde permisjon). 
 

 

FT 140/2020 

Vedtak 

 
1. Nordland fylkesting støtter konklusjonene og anbefalingene i KVU 

Hadselfjorden: 
· a. Konsept 5 Tunnel Strønstad anbefales. 
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· b. I mellomtiden opprettholdes dagens transportsystem. 
2. Prosjektet med tunnel under Hadselfjorden må ses i sammenheng med 

rullering av Regional transportplan.  
3. Nordland fylkesting ber fylkesrådet jobbe for å styrke fylkeskommunens 

muligheter til å finansiere store prosjekter på fylkesvegnettet gjennom for 
eksempel ferjeavløsningsordningen og statlig bidrag til finansiering. 

4. Nordland fylkesting ser positivt på de muligheter som kan ligge i 
teknologiutviklingen og at dette i framtiden kan åpne for forbedrede 
konsepter både sikkerhetsmessig og kostnadsmessig og at det også kan 
åpne for helt nye løsninger. 

 
 

 

Vedlegg 

 

Tittel DokID 
20_165286-1Konseptvalgutredning Hadselfjorden. Høring_ 1787316 
KVU Hadselfjorden 1787318 
Vedlegg 1 Oppdrag om å utarbeide KVU for kryssing av 
Hadselfjorden 

1787319 

Vedlegg 2 Utfordringsnotat KVU Hadselfjorden 1787320 
Vedlegg 3 KVU Hadselfjorden - Samferdselsdepartementet 
fastsetter justert samfunnsmål 

1787321 

Vedlegg 3 Samferdselsdepartementet fastsetter 
samfunnsmål og mandat For KVU Hadselfjorden 

1787322 

Vedlegg 5 Geologisk rapport 1787323 
Vedlegg 6 Fergeundersøkelse 1787324 
Vedlegg 7 Sykkelundersøkelse i Lofoten og Vesterålen 1787325 
Vedlegg 8 Andre fylkesveger i Vesterålen 1787326 
Vedlegg 9 Vurderinger av bruløsninger 1787327 
Vedlegg 10 Trafikknotat KVU Hadselfjorden 1787328 
Vedlegg 11 Landskapskarakteranalyse 1787329 
Vedlegg 12 Usikkerhetsanalyse KVU Hadselfjorden 1787330 
Vedlegg 13 Tunnelrisikovurdering KVU Hadselfjorden 1787331 
Vedlegg 14 Andre samfunnsmessige virkninger KVU 
Hadselfjorden 

1787332 

Vedlegg 15 Verdiskaping i private bedrifter i Lofoten og 
Vesterålen 

1787333 

Rapport fra ideverksted 25. oktober 2016 KVU 
Hadselfjorden 

1787334 

StorflyplassLekenes 1787335 
Eldrerådet - innspill til FT-sak 1012020 1801454 

 

 

 



14 

 

 

 



 

VESTERÅLEN REGIONRÅD 
 

Dato: 04.11.2020 

Saksbehandler: Bianca Maria Johansen 
Ref.: 14/126 

Dok nr: 121 

Deres dato:  

Deres ref.:  

 

 
Postadresse: Telefon: E-post: Bankgiro: Organisasjonsnr.: 

Postboks 243 76 11 15 00 postmottak@vestreg.no 4570.13.12892 974 790 653 
8401 SORTLAND    

 

 

 

Statens vegvesen firmapost@vegvesen.no 

 

 

 

 

 

 
KVU HADSELFJORDEN 

 

Vesterålen regionråd mener at Hålogalandsvegen bør realiseres snarest mulig som OPS-

prosjekt og finansieres i egen stortingsproposisjon. Armene Langvassbukt – Sortland, 

Tjeldsund – Harstad, Tjeldsund – Snubba bør deretter realiseres og finansieres gjennom 

nasjonal transportplan. 

 

I neste rekke mener regionrådet at tunnel under Hadselfjorden bør komme inn på Nasjonal 

transportplan. Regionrådet viser til konseptvalgutredning fra Statens vegvesen, der alternativ 

5 med tunnel mellom Melbu og Strønstad vurderes som å ha størst samfunnsøkonomisk 

nytte. Dette konseptet innfrir samferdselsdepartementet nedfelte samfunnsmål om at 

«Tranportsystemet skal i 2066 knytte sammen bo-, arbeidsmarkeds- og serviceregionene nord 

og sør for Hadselfjorden på en effektiv måte.» 

 

 

Med hilsen 

 

 

Bianca Maria Johansen (sign.) 

sekretariatsleder 

 

 

 

 

 

 

 



From: Lena Arntzen <Lena.Arntzen@hadsel.kommune.no> 
Sent: 18. desember 2020 14:47 
To: Firmapost 
Cc: Rusånes Nils Petter 
Subject: Høringsuttalelse KVU Hadselfjorden fra Hadsel kommune     
 
Hei! 
 
Vedlagt ligger høringsuttalelse på KVU Hadselfjorden fra Hadsel kommune: 
 
 
Hadsel kommune viser til konseptvalgs utredningen og går inn for snarlig realisering av alternativ 5 
med tunell mellom Melbu og Strønstad.  
Det er viktig at denne fremskyndes og også ses i sammenheng med fremtidig ny storflyplass for 
Lofoten og Vesterålen. Hadsel kommune viser i den forbindelse med innspill gitt til Nordland 
fylkeskommune i vedrørende «fremtidig transportløsning for Lofoten, Ofoten og Vesterålen» fra 
kommunen samt fra Vesterålen regionråd.  
  
En tunell under Hadselfjorden vil innfri storsamfunnets samfunnsmål om å lage større bo og 
arbeidsregioner. Likeledes vil en tunell - løsning under Hadselfjorden bidra svært positivt hvis 
Skagen/Stokmarknes flyplass , som er det alternativet som gir best samfunnsnytte. Vesterålen har 
behov for statlige arbeidsplassen, tilrettelegging for næringslivet og spesielt legge til rette for 
fremtidig turisme. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Lena Arntzen  
Ordfører 
 
Mobiltelefon: +47 95 36 44 72 
 
Hadsel kommune 
Et hav av muligheter 
 
Rådhusgata 5, 8450 Stokmarkne 
postmottak@hadsel.kommune.no 
Telefon: +47 76 16 40 00 – www.hadsel.kommune.no 
 

 
 

mailto:postmottak@hadsel.kommune.no
tel:%2B47%2076%2016%2040%2000
http://www.hadsel.kommune.no/


 

Vågan kommune 
Dato: Vår ref: Arkivkode: 

03.12.2020 20/26586 TI-&13 

 Ordfører 
  

Deres ref:  

 Saksbehandler: Frank Johnsen, tlf: 75420100, e-post: frank.johnsen@vagan.kommune.no 

 

Postadresse:  Postboks 802, 8305 Svolvær Telefon:  75 42 00 00 Bankgiro: 4760 18 90999 
Besøksadresse: Storgata 29 

 
 Bankgiro skatt: 6345 06 18650 

Org.nr. 938 644 500      

Webadresse: www.vagan.kommune.no E-post: postmottak@vagan.kommune.no 

 

 
Statens vegvesen 
 
Postboks 1010 Nordre Ål 
2605 LILLEHAMMER 
 
 
 
KVU Hadselfjorden 
 
En tettere sammenkobling av Lofoten og Vesterålen gjennom en tunnell under 
Hadselfjorden vil være et svært viktig grep for å styrke en videre positiv utvikling av 
Lofoten og Vesterålen som en felles bo-, arbeidsmarkeds- og serviceregion. På 
samme måte vil en utbedring av E10 mellom Fiskebøl – Å medføre en betydelig 
styrking av Lofotens mulighet til videre positiv utvikling, generelt og spesielt med 
tanke på fremtidig storflyplass på Leknes. Konseptvalgutredningen støttes i valg av 
konsept 5. 
Vågan kommune ser samtidig med med stor bekymring på den nedprioritering 
Lofoten synes å bli utsatt for i Statens vegvesens prioriteringsdokument, hvor man 
ikke anbefaler å ta med Lofotens E10 i satsingen for NTP 2022-2033. Når det 
samtidig i konseptvalgutredningen for tunell Hadselfjorden skisseres en klar 
rekkefølge i utbyggingen av veg og tunell, så følger det at en nedprioritering av E10 
Lofoten naturligvis også vil medføre en nedprioritering av tunnel under Hadselfjorden. 
Vågan kommune ser med bekymring på begge disse forholdene. 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Frank Johnsen 
ordfører 
 
Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift. 

  

 
 
Kopi til: 
Statens vegvesen - Bodø    

 



 

Moskenes kommune 
Dato: Vår ref: Arkivkode: 

09.11.2020 20/3214 FA-Q32 

 Ordfører 
  

Deres ref: 20/165286-1 

 Saksbehandler: Lillian Rasmussen, tlf: 98017005, e-post: lillian.rasmussen@moskenes.kommune.no 

 

Adresse: Reineveien 67, 8390 Reine Telefon: 76053100 Bankgiro: 4760 20 33003   
  Bankgiro skatt: 6345 07 18744 

Webadresse: www.moskenes.kommune.no E-post: postmottak@moskenes.kommune.no 

 

 

Statens vegvesen Region nord 
 
Postboks 1403 
8002 BODØ 
 
 
 
 

Høringsuttalelse for Konseptvalgutredning Hadselfjorden 
 
Moskenes kommune takker for tilsendt konseptvalgutredning. 
 
Moskenes formannskap vil fokusere på følgende punkt i utredningen side 99: 
 
13.3 Føringer for videre planlegging 
 
Virkninger av anbefalingen  
 
Det anbefales at man venter med oppstart av videre planlegging av fergefri kryssing av 
Hadselfjorden til etter at E10 Tjeldsund-Gullesfjordbotn-Langvassbukt og E10 Fiskebøl-
Nappstraumen har fått vedtak om igangsetting av utbygging.  
 
Ettersom dette er et fylkeskommunalt vegnett vil det være opp til Nordland fylkeskommune 
å vurdere eventuell oppstart av videre planlegging.  
 
Vår tilbakemelding er:  
 
1.Moskenes vil framholde viktigheten av at fullføring av Hålogandsvegen har første 
prioritet. Det er spesielt viktig med tanke på transport av gods (fisk) som går videre fra 
Narvik med tog. 
 
2.Utbedring av E10 fra Fiskebøl til Å er prioritet 2 fra oss. Vi mener den bør løftes fram i 
NTP- prosessen slik at den blir en del av satsingen i NTP 2022-2033. Den er viktig for å 
styrke samhandling og positiv utvikling i Lofoten. 
 
3.Vi tar ikke stilling til valg av konsept for fergefri kryssing av Hadselfjorden i dag. Dette 
fordi en videre planlegging av denne vil ligge langt fram i tid som følge av at den prioriteres 
etter de andre prosjektene. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Lillian Rasmussen 
ordfører 
 
Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift.  



 

Vår dato:  02.12.2020 

Vår referanse:  

JournalpostId: 

15/9478- 39   

20/163407 

Deres dato:  
 

Deres 

referanse:  

 

Org.nr: 964 982 953 
 

Adresse: Postmottak Tlf.:  75 65 00 00   

 Fylkeshuset E-post: post@nfk.no  Fylkestingets kontor 

 8048 Bodø   Tone-Lise Fische 

    Tlf: 75 65 04 14 

Besøksadresse: Prinsensgate 100   

 

Statens vegvesen 

Postboks 1010 Nordre Ål 

 

2605 LILLEHAMMER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innspill til konseptvalgutreding Hadselfjorden   
 

Nordland eldreråd har behandlet konseptvalgutredningen for Hadselsfjorden med utgangspunkt i 

fylkstingets saksfremlegg. Følgende vedtak ble fattet (ER-sak 095/2020): 

 

KVU Hadselfjorden har utredet følgende konsept for kryssing av fjorden. 

Konsept 0 + dagens fergesamband med forbedret frekvens. Dette er en løsning vi 

anbefaler fordi usikkerheten med tunell og kostnaden er for stor.  

Viser til vedlegget KVU Hadselfjorden. Integrert landskapskarakteranalyse som er gjort i 

mai 2020. 

Det vil være av stor betydning å bruke pengene til å ruste opp vegnettet, det har stor 

betydning for trafikken. Tenk forlengelse av jernbane fra Fauske og videre nordover.  

Turistene foretrekker å bruke ferga over fjorden. Her kan de nyte den vakre utsikten, det får 

de ikke igjennom en tunell.  

Yrkessjåførene har tidligere uttalt at de foretrekker å bruke ferga, da dette gir en god pause 

i kjøringen. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Tone-Lise Fische 

rådgiver 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 
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Trygt fram sammenvegvesen.no

Statens vegvesen
Pb. 1010 Nordre Ål 
2605 Lillehammer 

Tlf: (+47)22073000
firmapost@vegvesen.no


	Forside og bakside KVU Hadselfjorden høringsrapport
	0. Hoeringsrapport KVU Hadselfjorden 160721
	Sammendrag
	1. Høringsprosessen
	2. Omtale og oppsummering av høringsuttalelser
	2.1 Stat- og fylkesnivå
	Avinor
	Fylkesmannen i Nordland (Statsforvalteren)
	Sametinget
	Nordland Fylkeskommune

	2.2 Interkommunale politiske råd (Regionråd)
	Vesterålen regionråd

	2.3 Kommuner
	Hadsel kommune
	Vågan kommune
	Moskenes kommune

	2.4 Organisasjoner
	Nordland Eldreråd


	Vedlegg

	1. Avinor KVU Hadselsfjorden
	2. Fylkesmannen i Nordland KVU Hadselfjorden
	3. Sametinget KVU Hadselfjorden
	Sbr_Navn
	Sbr_Tlf
	Spg_paragrafID
	sys_flett_sdm_kopimottaker
	Sdm_AMNavn
	Sdm_Att
	Sdm_AMAdr
	Sdm_AMAdr2
	Sdm_Adr3
	Sdm_Adr4
	Sdm_AMPostNr
	Sdm_AMPoststed
	Sdm_Land
	Sdo_DokIDKort
	Sas_ArkivSakID
	Sdo_DokNr
	Sdm_AMReferanse
	Sdo_DokDato
	Sdo_Tittel
	Sdo_Tittel2
	Sse_Kontakt
	SoaLdr_Navn
	Sbr_Navn____1
	Sse_tittel
	SoaLdr_tittel
	Sbr_Tittel
	TblAvsMot__Sdm_Amnavn___1___1
	TblAvsMot__Sdm_Amadr___1___2
	TblAvsMot__Sdm_Ampostnr___1___3
	TblAvsMot__Sdm_Ampoststed___1___4
	TblKopiTil__Sdk_Navn___1___1
	TblKopiTil__Sdk_Adr___1___2
	TblKopiTil__Sdk_Postnr___1___3
	TblKopiTil__Sdk_Poststed___1___4
	TblVedlegg__Ndb_tittel___1___1

	4. Nordland fylkeskommune KVU Hadselfjorden
	5. Vesteraalen Regionraad KVU Hadselfjorden
	Sdm_AMNavn
	Sdm_AMAdr
	Sdm_AMAdr
	Sdm_AMAdr
	Sdm_AMAdr2
	Sdm_AMAdr2
	Sdm_AMAdr2
	Sdm_AMPostNr
	Sdm_AMPostNr
	Sdm_AMPostNr
	Sdm_AMPoststed
	Sdm_AMPoststed
	Sdm_AMPoststed
	Sgr_Beskrivelse
	Sgr_Beskrivelse
	Sgr_Beskrivelse
	spg_beskrivelse
	spg_beskrivelse
	spg_beskrivelse
	Sdo_Tittel
	Sbr_Tittel
	TblKopitil__Sdk_Navn___1___1
	TblKopitil__Sdk_Adr___1___2
	TblKopitil__Sdk_Postnr___1___3
	TblKopitil__Sdk_Poststed___1___4
	TblVedlegg__ndl_tkdato___1___1
	TblVedlegg__ndb_dokid___1___2
	TblVedlegg__ndb_tittel___1___3

	6. Hadsel kommune KVU Hadselfjorden
	7. Vaagan kommune KVU Hadselfjorden
	Spg_beskrivelse
	Sdm_AMNavn
	Sdm_att
	Sdm_AMAdr
	Sdm_AMPostNr
	Sdm_AMPoststed
	Sdo_Tittel
	Sdo_Tittel2
	Sbr_Navn
	Sbr_Tittel
	TblVedlegg__ndb_Tittel___1___1
	TblKopitil__Sdk_Navn___1___1
	TblKopitil__Sdk_Adr___1___2
	TblKopitil__Sdk_Postnr___1___3
	TblKopitil__Sdk_Poststed___1___4

	8. Moskenes kommune KVU Hadselfjorden
	Spg_beskrivelse
	Sdm_AMNavn
	Sdm_att
	Sdm_AMAdr
	Sdm_AMPostNr
	Sdm_AMPoststed
	Sdo_Tittel
	Sdo_Tittel2
	Sbr_Navn
	Sbr_Tittel

	9. Nordland Eldreraad KVU Hadselfjorden
	sys_flett_sdm_kopimottaker
	Sdm_AMNavn
	Sdm_att
	Sdm_AMAdr
	Sdm_AMAdr2
	Sdm_Adr3
	Sdm_AMPostNr
	Sdm_AMPoststed
	Sdm_Land
	Sgr_Beskrivelse
	Spg_Beskrivelse
	Sdo_Tittel
	Sdo_Tittel2
	Sbr_Navn
	Sbr_Tittel
	Sdm_TblAvsMot__Sdm_Amnavn___1___1
	Sdm_TblAvsMot__Sdm_att___1___2
	Sdm_TblAvsMot__Sdm_Amadr___1___3
	Sdm_TblAvsMot__Sdm_AmPostnr___1___4
	Sdm_TblAvsMot__Sdm_Ampoststed___1___5
	TblKopitil__Sdk_Navn___1___1
	TblKopitil__Sdk_Att___1___2
	TblKopitil__Sdk_Adr___1___3
	TblKopitil__Sdk_Postnr___1___4
	TblKopitil__Sdk_Poststed___1___5
	tblvedlegg__Ndb_tittel___1___1
	tblvedlegg__Ndb_dokID___1___2




