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Hva er Konseptvalgutredning – KVU?

● Overordnet utredning for å angi konsept 
(løsning) på store statlige prosjekt (Samferdsel, 
helse, forsvar etc.)

● Etterfølges av en høring og en ekstern 
kvalitetssikring (KS1)

● Til sammen danner dette et tredelt 
beslutningsgrunnlag for regjeringen:
– KVU
– Høring
– Ekstern kvalitetssikring
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Hva utredes i samferdsels KVUene?

● De fleste er for riksveg – Hålogalandsvegen

● Noen unntak på fylkesveg, Tønsberg, 
Hønefoss, Sør-Helgeland

● By-KVUene Harstad, Tromsø, Bodø og Alta 
både riksveg, fylkesveg og kommunal veg

● Lofoten KVUen ser i tillegg på helheten i 
transportsystemet, veg, sjø, luft og jernbane

28.10.2016



Hva inneholder KVUen?

● En framstilling av hvordan situasjonen er i 
et område

● En oversikt over hvilke behov som finnes

● Mål for hva en vil oppnå

● Løsninger - Konseptvalg
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Hvordan jobbes en KVU fram?

● Samler grunnlagsinformasjon

● Møter med kommuner, næringsliv og 
organisasjoner

● Avdekker behov og setter mål

● Legger fram forslag til løsninger -
konseptvalg
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Sammenknytning av Vesterålen og Lofoten
● Prosessen med å «bygge landet»
● Første vegkart fra 1933 (nær identisk trase 

som dagens Lofast)
● Planlegging startet 1989 – Veg fra Fiskebøl 

til og med Raftsundet ferdig okt 1998
● 1997 KU for Lofast del II ferdig og SVV 

anbefaler Hadselfjordalternativet
● Desember 1998 – Stortinget vedtar nordre 

trase – Gullesfjordbotn
● 2003 – bygging starter opp igjen
● 2007 – Lofast åpnes
● 2010 – Riksveg 82 fra Sortland til Fiskebøl 

blir fylkesveg
28.10.2016

Historikk og gangen mot KVU Hadselfjorden



Lofast åpnet desember 2007

● Lofast åpnet 1. desember 2007 etter mer enn 20 års 
utredning, planlegging og bygging. 

Milepæl for samferdsel
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KVU Hadselfjorden - utfordringer

● Alternativer for fjordkryssing

● Hvordan vil alternativene virke inn på 
samfunnet
– Arbeidspendling og bosetting
– Helse- og skolestruktur
– Lufthavnstruktur
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Geografisk avgrensing - Influensområde

● Prosjektområde 
Hadselfjorden

● Influensområde 
hele Vesterålen, 
Lofoten, deler 
av Sør-Troms 
og Ofoten

● Byer, sykehus, 
jernbane, 
lufthavner, 
utdannning
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Samferdselsdepartementets fastsatte 
samfunnsmål

Transportsystemet skal i 2060 knytte sammen Lofoten og 
Vesterålen på en robust, effektiv og sikker måte, og legge 
til rette for regional utvikling og god utnyttelse av øvrig 
infrastruktur. 
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Prosessen så langt (vår-høst 2016)

● Utfordringsnotat fra Statens vegvesen til 
oppdragsgiver Samferdselsdepartementet (SD)

● Ideverksted Stokmarknes

● Situasjonen utredes

● SD fastsetter endelig mandat for utredningen
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Reisevaneundersøkelser

● Transportanalyse – Reisevaneundersøkelser
– Ferge Fiskebøl-Melbu
– Ferge Refsnes-Flesnes
– Sykling i LoVe

● Øvrig kollektivtransport, luftfart, tellepunkter på 
vegnettet, etc.

28.10.2016

Oppdrag og bestillinger i KVU Hadselfjorden



Vegen videre

● KVUen inngår i arbeidet med neste NTP
● KVUen skal foreslå konsept for løsninger i transportsystemet 

i Vesterålen og Lofoten og beskrive mulige virkninger av det 
for resten av samfunnet
– Innen utgangen av 2017

● KVUen vil bli sendt på høring lokalt og regionalt
– Vinter 2018

● KVUen vil bli få ekstern kvalitetssikring (KS1)
– Vinter/vår 2018

● Til sammen blir dette beslutningsgrunnlaget til regjeringens 
vedtak om Hadselfjorden
– 2018/2019

28.10.2016
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