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Forord
Arbeidet med KVU Hadselfjorden er utført av Statens vegvesen på oppdrag av Samferdselsdepartementet,
i samråd med Nordland fylkeskommune. Prosjektet har vært ledet av Statens vegvesen Region nord
fra oppstarten høsten 2016 til årsskiftet 2019/2020. Fra januar til mars 2020 har prosessen vært ledet
av Statens vegvesen Transport og samfunn, ved avdeling Transport nord. Statens vegvesen har ledet
styringsgruppa, som i tillegg har bestått av representanter fra Kystverket og Avinor.
Utredningen skal danne grunnlag for Regjeringens beslutning om valg av konsept og rammer for videre
planlegging.
Rapporten er oppbygd i seks hoveddokumenter, i samsvar med krav fra Finansdepartementet
(Rammeavtalen).
Kapittelinndelingen i denne konseptvalgutredningen bygger opp om de seks hoveddokumentene
som omfattes av rammeavtalen Behovsanalyse, Mål og strategidokument, Overordnet kravdokument,
Mulighetsstudie, Alternativanalyse og Føringer for videre planlegging slik:

Finansdepartementets krav
til struktur

Konseptvalgutredningens oppbygning
og struktur
Innledning

Problembeskrivelse

Situasjonsbeskrivelse
Problembeskrivelse

Behovsanalyse

Behovsanalyse

Strategiske mål
Rammebetingelse for konseptvalg

Mål, sideeffekter og betingelser

Mulighetsstudie

Mulige løsninger
Konsepter

Alternativanalyse

Transportanalyse
Samfunnsøkonomisk analyse
Usikkerhetsanalyse
Andre virkninger
Måloppnåelse

Føringer for videre planlegging

Drøfting og anbefaling

I tillegg har rapporten med et kapittel om Medvirkning og informasjon, lister over vedlegg, referanser,
figurer, tabeller og et kartbilag til slutt.
I mandatet fra 2016 var det forutsatt at KVU-rapporten skulle overleveres til Samferdselsdepartementet
innen utgangen av 2017. Samtidig arbeidet Avinor 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.
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Denne utredningen, kalt Framtidig transportløsning for Lofoten, Ofoten og Vesterålen, er et innspill til
arbeidet med Nasjonal transportplan 2022-33. Utredningen ble overlevert Samferdselsdepartementet
i januar 2020.
Arbeidet med KVUen var kommet langt da det ble satt på vent vinteren 2018. Utredningen er senere
oppdatert med nye delutredninger, siste tilgjengelige data for trafikk, befolkning, samfunnsøkonomi
og andre sentrale data.
Prosjektgruppa har hatt følgende deltagere: Sven-Arne Moen, Hans Richardsen, Jørn Sørvig, Kari
Karstensen og prosjektleder Nils Petter Rusånes (alle fra Statens vegvesen).
Studenter, sesongarbeidere, fergemannskap, sykkelutleiere, Destination Lofoten AS, Visit Vesterålen
og reisende har videre bidratt med god bistand til fergeundersøkelser og sykkelundersøkelsen.
I tillegg har Nordland fylkeskommune, Fylkesmannen i Nordland, Avinor, Kystverket, Norges Geologiske
Undersøkelse, kommunene i Lofoten og Vesterålen, næringsliv, organisasjoner, konsulenter og
privatpersoner i regionen bidratt med data, informasjon og kvalitetssikring. Media i Lofoten, Vesterålen
og Nordland (NRK) har dekket og bidratt med informasjon til samfunnet gjennom hele prosessen. Vi
takker dem alle for konstruktiv og nyttig medvirkning i arbeidet.
Styringsgruppen har vært ledet av regionvegsjef Torbjørn Naimak (til og med 2018), regionvegsjef Turid
Stubø Johnsen (2019) og avdelingsdirektør Unni M. Gifstad (2020), og har i tillegg bestått av: Fridtjof
Johan Wangsvik (Kystverket), Jon Sjølander og Lars Draagen (Avinor) og Geir Jørgensen og Ulf Tormod
Haraldsen (Statens Vegvesen).
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Sammendrag
Forskjellige kryssinger av Hadselfjorden mellom Lofoten og Vesterålen har vært diskutert siden slutten av 1940-årene, og fra
1967 har det gått ferge over fjorden. I 1980- og 1990 årene var undersjøisk tunnel et alternativ som ble vurdert i forbindelse med
Lofotens fastlandsforbindelse (LOFAST). I 1998 ble dagens E10 trasé fra Fiskebøl til Gullesfjordbotn vedtatt. Imidlertid åpnet
vedtaket for at undersjøisk tunnel i framtida kunne være aktuelt som et regionalt prosjekt.
Samferdselsdepartementet ga i samråd med Nordland fylkeskommune i 2016 Statens vegvesen i oppgave å utarbeide en
statlig KVU for fremtidig kryssing av Hadselfjorden. Sentrale punkter i mandatet var 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.
Lofoten og Vesterålen har en samlet befolkning på om lag 57 000 personer. I bo- og arbeidsmarkedsregionene Vågan og
Sortland er det ca. 33 000 innbyggere totalt. De viktigste næringene er sjømat og reiseliv.
Forbindelsene mellom Lofoten og Vesterålen består av riksvegene E10 Lofast og rv. 85, og fylkesveg 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 bo-, arbeidsmarkeds- og serviceregion og til at Vågan og
Sortland kan danne en funksjonell bo- og arbeidsmarkedsregion.
Samfunnsmålet er: Transportsystemet skal i 2066 knytte sammen bo-, arbeidsmarkeds- og serviceregionene nord og sør for
Hadselfjorden på en effektiv måte. Effektmålene er redusert reisetid, med henholdsvis 60 minutter mellom Svolvær og Sortland
og 45 minutter mellom Svolvær og Stokmarknes, samt bedre tilgjengelighet.
Avinor og Statens vegvesen la vinteren 2020 fram utredningen Transportløsning for Lofoten, Vesterålen og Ofoten. Den anbefalte 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.

Foto:Ulf Tormod Haraldsen
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Det er utredet to konsepter basert på fortsatt fergedrift og fire konsepter med undersjøisk tunnel. Konseptene med ferge oppfyller effektmålene i svært liten grad, og 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 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. Investeringskostnaden for Konsept 5 er om lag 3 mrd. kr, anslått med et usikkerhetsnivå på +/-40 %. Samfunnsøkonomisk netto nytte (NN)
er i underkant av -1,6 mrd. kr og netto nytte pr. budsjettkrone (NNB) er -0,6.
Behovsanalysen viser at prosjektene E10 Tjeldsund – Gullesfjordbotn - Langvassbukt og E10 Fiskebøl - Nappstraumen bør
realiseres før fergefri kryssing av Hadselfjorden. Det er usikkerheter forbundet med stigning og risikoreduserende tiltak i tunnelkonseptene. En utsettelse åpner for at en gjennom teknologisk utvikling kan finne nye og sikrere løsninger.
Statens vegvesens anbefaling av konsept for KVU Hadselfjorden er:
• Konsept 5 Tunnel Strønstad anbefales etter at E10/rv. 85 Tjeldsund - Gullesfjordbotn - Langvassbukt og E10 Fiskebøl Nappstraumen er utbygd.
• I mellomtiden opprettholdes dagens transportsystem.

Statens vegvesen anbefaler Konsept 5 Tunnel Strønstad og dagens fergesamband (Konsept 0) over Hadselfjorden.
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1

Innledning

Samferdselsdepartementet har bedt Statens vegvesen utrede om andre kryssinger av
Hadselfjorden enn dagens ferjesamband vil skape nye bo-, arbeids- og serviceregioner,
styrke næringslivet og ha betydning for framtidig lufthavnstruktur.

1.1

Bakgrunn for konseptvalgutredning

Tanker om tunnelkryssing av Sortlandssundet eller Hadselfjorden har versert siden rett etter
andre verdenskrig, da Sortlands ordfører P.C. Reinsnes i 1946 først lanserte ideen. Den første
vegtransportløsninga over Hadselfjorden kom imidlertid ikke før i 1967, og da i form av fergesambandet
Melbu-Fiskebøl. Tunnel under Hadselfjorden som erstatning for fergesambandet var et av alternativene da
fylkesdelplan om Lofotens fastlandsforbindelse (Lofast) ble lagt fram i 1996. I den endelige beslutningen
om bygging av Lofast ble tunnel under Hadselfjorden nevnt som et mulig fremtidig regionalt prosjekt.
Gjennom forvaltningsreformen i 2010 ble tidligere rv. 82 omklassifisert til fylkesveg. Dette medførte at
Nordland fylkeskommune nå har eierskapet og forvaltningsansvaret for vegen.
I konseptvalgutredningen for E10 Fiskebøl – Å ble det gjort grove vurderinger av hvilke effekter en fergefri
forbindelse kan ha for Vesterålen og Lofoten.
Samferdselsdepartementet tilbød i august 2015 Nordland fylkeskommune å utarbeide en statlig
KVU for fremtidig kryssing av Hadselfjorden. Fylkeskommunen aksepterte dette, og i samråd med
Samferdselsdepartementet ble det besluttet å utarbeide KVU for kryssing av Hadselfjorden (Vedlegg
1 Oppdragsbrev).

1.2

Andre KVUer og utredninger i regionen

I nordre Nordland og søndre Troms og Finnmark har det i løpet av de siste tiårene vært utredet, planlagt,
bygget og er under bygging en rekke større vegprosjekter. Alle disse bidrar til å knytte en geografisk
krevende landsdel med stor verdiskaping sammen. Kartet under viser de viktigste prosjektområdene
i regionen.

Blå farge:
Store prosjekter som er
bygget og som ikke har
gjennomgått KVU, høring og
KS1.
Grønn farge:
KVUer som er gjennomført
og har gjennomgått høring
og KS1.
Rød farge:
KVU Hadselfjorden

Figur 1 Utredninger i regionen

Oransje tekstbokser:
Henvisning til prosjekter i NTP
fra KVU E10/rv. 85 EvenesSortland og KVU E10
Fiskebøl-Å, som er de nærmeste KVUene i regionen
som KVU Hadselfjorden er
en del av.
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Prosjekter i NTP 2018-2029
I Ofoten, Vesterålen og Sør-Troms ligger prosjektet E10/rv. 85 Tjeldsund-Gullesfjordbotn-Langvassbukt,
som er en del av Statens vegvesens prosjekt E10 Hålogalandsvegen. Prosjektet er omfatter mye av det
besluttede Konsept 2 i KVU E10/rv. 85 Evenes-Sortland, og er tiltenkt å gjennomføres som et offentligprivat samarbeidsprosjekt (OPS).
I Lofoten er prosjektene E10 Fiskebøl-Nappstraumen og E10 Nappstraumen-Å en del av Statens
vegvesens prosjekt E10 Lofoten.
Innspill til NTP 2022-33 – «Transportløsning for Lofoten, Ofoten og Vesterålen»
I tillegg har Avinor og Statens vegvesen utredet innspillet Transportløsning for Lofoten, Vesterålen og
Ofoten til arbeidet med Nasjonal transportplan 2022-33. Denne utredningen har vært samordnet med
KVU Hadselfjorden siden våren 2018. Utredningen behandler hvordan utvikling innenfor luftfart og
vegtransport kan samvirke best mulig innenfor disse regionene. Anbefalingen i utredningen er en ny
stor lufthavn på Leknes og ny vegløsning for E10 mellom Svolvær og Leknes.

1.3

Mandat

Samferdselsdepartementet ga i brev av 12.02.2016 Statens vegvesen i oppdrag å utarbeide en KVU for
fremtidig kryssing av Hadselfjorden.
Statens vegvesen leverte i juni 2016 et utfordringsnotat for KVU Hadselfjorden (Vedlegg 2
Utfordringsnotat). Som ledd i prosessen med utarbeidelse av notatet ble andre offentlige instanser
som berørte kommuner, fylkeskommunen og Fylkesmannen i Nordland bedt om å gi sine syn på
hovedutfordringene for transportsystemet i Lofoten og Vesterålen.
Mandatet for KVU Hadselfjorden ble fastsatt av Samferdselsdepartementet i brev av 24.10.2016 (Vedlegg
3 Mandat og samfunnsmål).
Hovedpunkter fra mandatet:
Etter at andre KVUer evt. er realisert, vil Hadselfjorden utgjøre den største hindringen for effektiv transport
innenfor regionen. Tema for KVU Hadselfjorden er:
• Kan andre kryssinger av Hadselfjorden gi grunnlag for:
– Felles bo-, arbeids- og serviceregion i Lofoten og Vesterålen
– Sammenknytning av bo og arbeidsmarkedsregionene Sortland og Vågan
• Kan en slik forbindelse bidra til å styrke næringslivet, legge til rette for regional utvikling og
betydningen for fremtidig lufthavnstruktur
• Virkninger på godstransport, miljø, reiseliv, utdannings og helse- og sykehusstruktur
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2

Situasjonsbeskrivelse

Litt over halvparten av dagens transport mellom Lofoten og Vesterålen går via
fergesambandet Melbu - Fiskebøl. For godskjøretøy går en tredel via fergesambandet.
Sjømat er den største næringa målt i verdiskaping. Reiselivet forventes å vokse. Det er lite
pendling mellom Lofoten og Vesterålen.

2.1

Geografi

I situasjonsbeskrivelsen vil det forekomme en del mer og mindre kjente stedsnavn i området. Derfor er
det lagt ved et kartbilag helt til slutt i rapporten.
Avgrensning av prosjektområde og influensområde
Prosjektområdet avgrenses i henhold til mandatet til Hadselfjorden, som er fjorden mellom Lofoten
og Vesterålen. Influensområdet er i henhold til mandatet Lofoten og Vesterålen. For enkelte tema er
influensområdet utvidet, for eksempel til å omfatte Evenes og Narvik når det gjelder lufthavnstruktur
og jernbanetilknytning.

Figur 2 Prosjektområde og influensområde

Arealbruk
Prosjektområdet på nord- og sørsiden av Hadselfjorden består for det meste av Landbruks-,
natur-, friluftsliv- og reindriftsområder (LNFR). Det er et stort fiskeområde midt i fjorden, og noen

11

K V U H A D S E L FJ O R D E N

akvakulturområder i sjøen nærmere land. I tettstedet Melbu er det utfordrende å planlegge nye vegtraseer
fordi mesteparten av arealene allerede er båndlagt til forskjellige planformål, som bolig, næring og
havn. For Fiskebøl er det laget en områdereguleringsplan, som også setter begrensinger. Utenom disse
stedene er det få utfordringer knyttet til arealbruk og eventuelle nye vegtraseer.
Andre geografiske forhold
Hadselfjorden ligger mellom Austvågøya og Hadseløya. Fjorden er mellom 4 og 10 kilometer bred. Nord
for Hadseløya går Hadselfjorden over i Sortlandsundet mellom Hinnøya og Langøya. Alle geologiske
vurderinger er vist i Vedlegg 5 Geologisk rapport.
I tilknytning til utredningen av alternativer for Lofotens fastlandsforbindelse ble det i perioden 1986
til 1996 foretatt undersøkelser av fjordbunnen. Det ble blant annet gjennomført refleksjonsseismiske
undersøkelser, som kartla dybden til fjell på de dypeste stedene i fjorden. I 1995 ble det gjort supplerende
refraksjonsseismiske undersøkelser, som ga indikasjoner på steder med forkastningssoner (soner
med svakt fjell). Norges geologiske undersøkelse (NGU) har siden den gang, på begynnelsen av
2000-tallet og mellom 2012 og 2017 gjort flere seismiske undersøkelser og ut fra disse kan det også
tolkes forkastningssoner, både på tvers og på langs av fjorden. Det er også utarbeidet batymetriske
(dybde) kart som viser antydning til flere andre forkastningssoner.
Største sjødybde er 170–180 meter. Løsmassene i fjordbunnen består sannsynligvis av leire, silt og
sand. Fjelloverflaten i dypeste punkt i denne korridoren ligger på kote -220. Fjellet består av gneis og
mangeritt, med forkastningssoner parallelt med fjorden. Forkastingssone er en sone eller område med
svakt og oppknust fjell. Fjellkvaliteten utenom forkastingssonene er overveiende god. Forkastningssoner
er normalt uproblematiske å krysse med undersjøisk tunnel. I den vestligste korridoren er det mindre
løsmasser, og fjelloverflaten i dypeste punkt er ca. -200 meter.
Forskningsinstituttet Norsar utførte i 1996 en kvalitativ vurdering av jordskjelvaktivitet i området. Norsar
påpeker at hvis det skal oppstå skade av betydning på en tunnel, må en sannsynligvis opp mot 7 på
Richters skala. Dette representerer en utløst energimengde på 50-100 000 ganger større enn skjelvene
som er registrert i Hadselfjorden. Norsar anbefaler at spørsmål knyttet til jordskjelv ikke tas inn som
argument for trasévalg for tunneler, veger og broer.

2.2

Miljø

Landskap
Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) deler Norge inn i 45 landskapsregioner, hvor planområdet ligger
i region 31, Lofoten og Vesterålen. Typisk for Vesterålen er de mange botner, fjordpreg, og de mer
avrundete fjell. Strandavsetninger ses i lave amfiformete botner vendt mot havet og på strandflaten.

Vassvika på Austvågøy med Holdøya på andre siden av Hadselfjorden. Foto: Tomas Rolland
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Kulturarv
Både den sørlige delen av Hadseløya og de nordlige delene av Austvågøya har en variert kulturarv, med
stedvis rikere funnsteder og innslag av samiske kulturminner. De største sammenhengende områdene
med eldre kulturminner finnes omkring Melbu. Det er gjort mange registreringer av kulturminner enkelte
steder, men for området som helhet er det likevel stor usikkerhet.
Naturmangfold
Prosjektområdet som omfatter naturmangfold på Hadseløya og Austvågøya har varierte naturtyper,
slik som naturbeitemark, skjellsandforekomster og anadrome vassdrag. En overordnet kartlegging av
viktige hekkeplasslokaliteter og øvrig dyreliv vil inngå i det videre arbeidet med utredningen.
Naturresurser
Temaet naturressurser omfatter jordbruk, reindrift, utmarksarealer, fiske og havbruk, vann og
georessurser. Av disse temaene er det sannsynligvis jordbruk som vil bli mest berørt av det aktuelle
prosjektområdet.
Nærmiljø og friluftsliv
Fiskebøldalen og Strønstad på Austvågøya og Melbumarka på Hadseløya er kartlagt som svært viktige
friluftsområder med høy bruk, også i regional/nasjonal sammenheng.

2.3

Næringsliv og befolkning

Figur 3 Inndeling i bo- og arbeidsmarkedsregioner. BA-regionene Gratangen, Værøy og Røst er ikke vist på kartet.
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Bo- og arbeidsmarkedsregioner
Lofoten og Vesterålen utgjør sammen med Sør-Troms og Ofoten en region med omlag 120 000
innbyggere. Dette området kalles i noen sammenhenger Midtre Hålogaland eller Hålogalandsregionen.
Rapporten Inndeling i BA-regioner 2020 fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og
Transportøkonomisk institutt (TØI) deler området inn i 12 bo- og arbeidsmarkedsregioner (BA-regioner).
En bo-, arbeids- og serviceregion (BAS-region) inkluderer i tillegg tjenestetilbud til befolkning og
næringsliv. Lofoten og Vesterålen er av Nordland fylkeskommune definert som BAS-regioner.
BAS-Region

Lofoten

Vesterålen

Sør-Troms
Ofoten

BA-region

Regionsenter

Kommuner

Innbyggere 1.10.2019

Røst

Røst

508

Værøy

Værøy

732

Moskenes

Moskenes

1 039

Vestvågøy

Leknes

Flakstad, Vestvågøy

12 772

Vågan

Svolvær

Vågan

Sortland

Sortland

Hadsel, Øksnes,
Sortland

Bø

Straume

Bø

2 616

Lødingen

Lødingen

Lødingen

2 077

Andøy

Andenes

Andøy

4 771

Harstad

Harstad

Evenes, Tjeldsund,
Harstad, Kvæfjord

Gratangen

Gratangen

Gratangen

Narvik

Narvik

Narvik

9 595
23 058

30 331
1 105
18 630

Tabell 1 Regioner, kommuner og innbyggere. Blått felt viser innbyggere i BA-regionene Vågan og Sortland, der prosjektområdet inngår.

Kommuner og regioninndeling
Befolkningen i disse regionene har vært stabil de siste årene. De fleste kommuner har svak
befolkningsøkning og noen få har svak nedgang. SSBs befolkningsprognoser (hovedalternativet,
MMMM) 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. For Harstad og Narvik BA-regioner
er prognosene henholdsvis 8 % og 5 % vekst.
Pendling
Akseptabel pendlingsavstand varierer, men i Nord-Norge anses den for å være om lag 45 minutter til
en time. Flere vil akseptere lang reisetid til byer med brede arbeidstilbud.
Reisetida mellom BA-regionene Vågan, Sortland, Narvik og Harstad er over 1,5 timer og er for lang
til daglig pendling. Forbindelsene mellom regionsentrene Sortland og Svolvær er enten via Lofast,
med reisetid på 1,5 timer, eller via ferge over Hadselfjorden med reisetid 2 timer. Mellom Stokmarknes
og Svolvær er reisetiden 1,5 time med ferja og 2 timer med Lofast. Data fra SSB viser at under 1 % av
arbeidstakerne pendler mellom senterkommunene i disse BA-regionene.
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 %. 13 600 personer, som er 38
% av innbyggerne i Vesterålen, er bosatt på strekningen Sortland bru – Melbu. Dette inkluderer hele
Hadseløya. 265 personer er bosatt i den delen av Hadsel kommune som ligger sør for Hadselfjorden. I
overkant av 8000 personer er bosatt i området Kabelvåg - Fiskebøl.
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Tabellen nederst på siden viser noen eksempler på reisetid mellom kommunene og andelen av
arbeidstakerne som pendler.
Andelen som pendler mellom kommuner i Vesterålen og Lofoten er høyere enn andelen som
pendler mellom kommuner med tilsvarende reisetid ellers i Nordland. Dette er igjen høyere enn
landsgjennomsnittet. Det er flest pendlere blant ansatte i helse- og sosialsektoren og innenfor bygg/
anlegg.

Sortland er regionsenteret i Vesterålen. Tomas Rolland

Reisetid mellom
kommunesentra

Andel som pendler

Sortland - Hadsel

0:25

Sortland - Øksnes

Kommuner

Snitt av andel som pendler mellom kommuner
med tilsvarende reisetid i fylket og landet
Nordland

Norge

9%

10 %

4%

0:40

4%

2%

0,5 %

Flakstad - Vestvågøy

0:55

3,3 %

Sortland - Bø

0:50

2%

Moskenes - Vestvågøy

0:55

1%

0,4 %

0,1 %

Vågan - Vestvågøy

1:05

3%

Sortland - Andøy

1:30

2%

Vågan – Hadsel

1:35

1%

0,2 %

0,01 %

Vågan - Sortland

1:35

0,3 %

Tabell 2 Pendling i BA-regionene. (Kilde: SSB og Menon Economics)
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Forholdet om pendling og potensialet for det i Lofoten er behandlet i KVU E10 Fiskebøl-Å, der de viktigste
målsetningene er å redusere reisetiden mellom Svolvær og Leknes, og mellom Moskenes og Leknes.
Når det gjelder Vesterålen er reisetider fra kommunesentrene Myre, Straume og Andenes til Sortland
som regionsenter i dag henholdsvis 40, 50 og 90 minutter. Det vil si at Myre og Straume er innenfor det
man normalt anser som akseptabel pendlingsavstand, mens Andenes er for langt unna. Dette vil si at for
pendling til regionsenteret Sortland regnes også Bø BA-region å være innenfor normal pendlingsavstand.
Mulig reduksjon av disse reisetidene vil bli vurdert i kapittel 3.
Sysselsetting
I 2018 hadde 11 642 personer arbeidsted i Lofoten, og 14 579 hadde arbeidssted i Vesterålen.
Helse- og sosialtjenester og varehandel sysselsetter flest personer. De siste årene har det vært stigende
antall sysselsatte i helse- og sosialsektoren og færre sysselsatte innen varehandel. Fiskeri og havbruk
er en stor sektor når også tilhørende næringsmiddelindustri tas med.
Andel av sysselsatte i de største næringene for Lofoten og Vesterålen er vist i figuren under, sammen
med data for landet som helhet.

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
Figur 4 Andel sysselsatte i de største næringene. SSB 2018
Lofoten og Vesterålen har høyere andel sysselsatte innenfor fiskeri og innenfor helse- og sosialtjenester enn landsgjennomsnittet.

Næringsliv
Sjømatnæringen
Sjømatnæringen omfatter fiskeri, oppdrett og kvalfangst, inkludert foredling. I tillegg omfattes næringens
transport og produksjonsutstyr.
Antall sysselsatte i fiskeri, havbruk og næringsmiddelindustri har gått ned de siste årene. Økt eksport
av fersk fisk og sentralisering av videreforedling gir økt behov for transport langs veg.
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Stokmarknes har et variert næringsliv, og flyplass, sykehus og hurtigrutemuseum (foran). Foto: Tomas Rolland

Fiske og fangst
Fiskeriene deles inn i torsk og torskefisk (torsk/skrei, sei, hyse mv.) og pelagisk fisk (sild, lodde, makrell
mv.). Skreifisket utenfor Lofoten og Vesterålen i perioden februar - april er det største torskefisket i verden
med mange tilreisende deltakere. En stor del av fisken eksporteres som fersk fisk, tørrfisk og klippfisk.
I 2016 ble det levert 109 000 tonn torskefisk i Vesterålen og 76 000 tonn i Lofoten. Dette utgjør 85 % av
fiskeriene i Nordland, og hadde en førstehåndsverdi på ca. 3 mrd. kroner. Myre havn i Øksnes er NordNorges største fiskerihavn, og tok imot over 41 000 tonn fisk i 2016.

Figur 5 Utvikling fiskeri
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Pelagisk fisk landes i hovedsak i Lødingen, med 24 000 tonn, og Værøy med 47 000 tonn. I tillegg
landes vågekval i Vågan og Øksnes kommuner.
Torskefiskeriene har vært økende de siste årene, mens det har vært en markant nedgang i pelagisk fiske.
Det forventes at omfang og struktur i fiskerinæringa kommer til å ligge omtrent på dagens nivå, men med
mer bearbeiding lokalt. Den mest fremtredende trenden i fiskerinæringen er bruk av større fiskefartøy.
Havbruk
Syv lakseslakterier i Lofoten og Vesterålen slaktet 110 000 tonn laks i 2016. Det største er Nordlaks
Produkter i Hadsel, som produserer omkring 70 000 tonn laks årlig. Regjeringen forventer vekst i de
marine næringene, inkludert havbruksnæringen i årene som kommer. For havbruk gjelder dette også
for andre arter enn laks og ørret. I fremtiden vil norsk havbruk sannsynligvis også omfatte alger og andre
planter i havet i en større grad enn i dag. (Regjeringens havstrategi).
Øvrige næringer
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. Næringa er fragmentert og kan deles opp i overnatting, bevertning,
utleie, opplevelser, guiding med mer, som igjen kan deles inn i privat- og bedriftssegmenter. Næringa
kjennetegnes også av få større aktører og av aktører som kan tjene flere næringssegmenter, som for
eksempel transport og varehandel. Overnattingsdelen av næringa har endret seg betydelig de siste
årene, blant annet med et stort og økende marked for privat utleie, for eksempel gjennom Airbnb.
Størstedelen av turistransporten foregår med privatbil. Bruk av leiebil har allerede stort omfang og er
økende.
Reiselivet i Lofoten og Vesterålen er sesongbetont, og det er relativt langt å komme seg til regionene
fra en stor lufthavn. Fortsatt genererer sommersesongen mest aktivitet og verdiskaping, men i de siste
årene har det relativt sett vært størst økning i vintersesongen. Det skjer også en stadig utvikling både
innenfor tilbud og struktur, for eksempel med nordlysturisme og hvalsafari vinterstid. Luftfartstilbudet
har i det siste blitt noe forbedret, ettersom det nå er mulig å fly direkte fra Oslo med Widerøe i mindre
fly. Større charterflyvninger direkte til Lofoten eller Vesterålen er imidlertid fortsatt ikke mulig.
Lofoten og Vesterålen har en sterk og livskraftig kulturnæring. Museum Nord har 18 museer i Lofoten
og Vesterålen. Blant disse er Vikingmuseet på Borg i Vestvågøy, hurtigrutemuseet på Stokmarknes og
Lofotakvariet i Kabelvåg, som alle har mellom 50 000 og 75 000 besøkende hvert år.
Varehandel genererer betydelig transport. Leknes, Svolvær og Sortland er de største handelssentrene.
Horns slakteri AS på Leknes tar imot dyr fra 600 bønder i Lofoten, Vesterålen, Salten, Ofoten og SørTroms. I 2016 ble det slaktet 2300 tonn kjøtt, mens kapasiteten er 3000 tonn.
Svolvær har en klynge av maritime verft med underleverandører. I tillegg er det flere maritime bedrifter i
Vestvågøy, blant annet et mindre verft på Ballstad. I Vesterålen er et verft i hver av kommunene Hadsel,
Sortland og Øksnes. Så å si all transport av produksjonsmidler til den maritime næringen skjer med bil.
En eventuell framtidig utvinning av olje og gass utenfor Lofoten og Vesterålen vil kunne ha innvirkning
på transport i Lofoten. Ifølge regjeringsplattformen fra Høyre, Frp, Venstre og KrF (januar 2019) er det
imidlertid ikke aktuelt å åpne for petroleumsvirksomhet eller konsekvensutredning av havområdene
utenfor Lofoten og Vesterålen i stortingsperioden 2017-2021.
Det skal etableres et nasjonalt testsenter for oljevernberedskap og marin forsøpling i Fiskebølvika i
Hadsel. Den administrative delen av senteret legges til Vågan.
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Verdiskaping
Herunder gis en oversikt over de største drivkreftene for verdiskaping1) i private selskaper i Lofoten
og Vesterålen. Kapittelet bygger på utredninger utført av Kunnskapsparken i Bodø2) i Verdiskaping
i private bedrifter i Lofoten og Vesterålen (Rapportens vedlegg 15) og Menon Economics Andre
samfunnsmessige virkninger for KVU Hadselfjorden. (Rapportens vedlegg 14).

Tørrfiskhjeller i Laukvika mellom Fiskebøl og Svolvær Foto:
Nils Petter Rusånes

Skulpturlandskap Nordland, «Dager og netter» ved Stokmarknes. Børøybrua på fv. 82 i bakgrunnen Foto: Tomas
Rolland

Kunnskapsparken i Bodø
Verdiskapingen i Lofoten og Vesterålen har økt i perioden 2010-2016. Økningen skyldes sterk vekst i
aktivitet og omsetning i de større selskapene, blant annet innen fiskeri, oppdrett og foredling av fisk.

Figur 6 Utvikling i verdiskaping i Lofoten og Vesterålen 2010 – 2016. Tall i millioner kroner. Kunnskapsparken i Bodø

1)

Verdiskaping er definert som resultatet av aktiviteten som blir igjen i samfunnet bedriften befinner seg i. Dette inkluderer skatt,
lønn til ansatte, overskudd til eiere og avskrivninger.
2) Verdiskapning i private bedrifter i Lofoten og Vesterålen.
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Figur 7 Utvikling i verdiskaping fra 2010 – 2016 i Vesterålen fordelt på bransje. Tall i millioner kroner. Kunnskapsparken i Bodø

Figur 8 Utvikling i verdiskaping fra 2010 – 2016 i Lofoten fordelt på bransje. Tall i millioner kroner. Kunnskapsparken i Bodø

Innen industri preges veksten av fiskeforedling. Det er også vekst innen bygg og anlegg, varehandel,
reiseliv og transport.
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Menon Economics
Menon Economics har i en annen delutredning3) vist verdiskapingen i Vesterålen og Lofoten i
2016, knyttet opp mot næring. Fiske og oppdrett er den klart viktigste næringen målt i verdiskaping.
Reiselivsnæringen bidrar relativt sett med en lav andel av verdiskapingen. Samtidig er det viktig å huske
på at reiseliv er en arbeidsintensiv næring til forskjell fra sjømat. Reiselivsnæringen står derfor for en
langt høyere andel av sysselsettingen enn av verdiskapingen.

Figur 9 Næringsfordeling og verdiskaping i næringslivet i Lofoten og Vesterålen i 2016. Menon

Offentlig virksomhet
Helsesektoren
Det regionale helseforetaket Helse nord RHF eier de fem helseforetakene i Nord-Norge: Finnmarkssykehuset HF, Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Nordlandssykehuset HF, Helgelandssykehuset
HF og Sykehusapoteket Nord HF.
Nordlandssykehusets inntaksområder er Lofoten, Vesterålen og Salten, men sykehuset har også
spesialistfunksjoner som omfatter pasienter fra hele landsdelen, både innenfor somatikk og psykiatri. De
somatiske sykehusene er lokalisert i Bodø, Gravdal i Lofoten og Stokmarknes i Vesterålen. Stokmarknes
har fødeavdeling og noen flere spesialiserte funksjoner enn Gravdal. Sykehuset på Gravdal har
akuttmedisinsk basisfunksjoner og forsterket fødestue. Det psykiatriske sykehuset er i Bodø, og det er
distriktpsykiatriske sentre i Gravdal og Stokmarknes, hvorav senteret på Stokmarknes er døgnåpent.
Universitetssykehuset Nord-Norge har somatiske sykehus i Tromsø, Harstad og Narvik. Sykehuset
i Tromsø er et fullverdig universitetssykehus innen psykiatri og somatikk. Sykehuset tilbyr
spesialistfunksjoner til hele Nord-Norge.
Utdanningssektoren
Nordland fylkeskommune
Det er videregående skoler i Leknes/Gravdal, Svolvær, Melbu, Sortland og Andenes.
Lofoten maritime fagskole på Gravdal har utdanning til skipsoffiser. Nordland kunst- og filmfagskole i
Kabelvåg gir utdanning innen film og kunst, og har tilbud om bachelorgrad. Lofoten reiselivsfagskole
i Svolvær tilbyr både teoretisk og yrkesrettet reiselivsutdanning, mens Hadsel fagskole i Melbu tilbyr
fordypning innen elkraft. I tillegg er det en folkehøgskole i Kabelvåg.
Universiteter
Nord universitet studiested Vesterålen på Stokmarknes har bachelorutdanning innen barnehagelærer
og sykepleie. Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet har studiesteder i Harstad og Narvik
med studier innen helse, sosialfag, økonomi, samfunnsfag og ingeniørfag.

3) Andre samfunnsmessige virkninger for KVU Hadselfjorden
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2.4

Samferdsel

Lofoten fikk i 2007 fastlandsforbindelse via E10 Lofast. Tidligere gikk transporten med fergesambandet
Melbu-Fiskebøl, som i dag er fylkesfergesamband. Lofoten har også fergeforbindelse til Bodø fra
Moskenes, og om sommeren til Skutvik fra Svolvær.
Vesterålen har forbindelse til E10 i Gullesfjordbotn via riksveg 85. Vesterålen har også fergeforbindelse
til Sør-Troms, via sambandet Refsnes-Flesnes.
Det er lufthavner i Leknes og Svolvær i Lofoten, og Stokmarknes og Andenes i Vesterålen.

Overordnede transportstrømmer
I dette kapitlet gis en samlet oversikt over transport i influensområdet.

Figur 10 Trafikkstrømmer (ÅDT) for veg og ferge.
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Leknes er en av fire kortbanelufthavner i Lofoten og Vesterålen. Foto: Nils Petter Rusånes
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Veg og ferge
Årsdøgntrafikk (ÅDT)

Alle kjøretøy
Kjøretøy lengre
enn 16 meter

Til og fra Lofoten

Mellom Lofoten og

Til og fra Vesterålen

(utenom Vesterålen)

Vesterålen

(utenom Lofoten)

Bodø Moskenes

E10

Melbu Fiskebøl

E10 og rv. 85

E10 og rv. 85

Refsnes Flesnes

150

640

230

580

960

330

2

30

4

20

60

8

Tabell 3 Trafikkstrømmer i og mellom Lofoten og Vesterålen, fordelt på kjøretøy.

Luftfart
Sum år
Passasjerer pr. år

Lufthavner i Lofoten

Lufthavner i Vesterålen

Evenes lufthavn

219 000

140 000

756 000

775

500

2200

Passasjerer pr. dag

Tabell 4 Trafikkstrømmer for luftfart i Lofoten, Vesterålen og Ofoten 2019

Sjøfart
Havner i Lofoten

Havner i Vesterålen

Passasjerer

204 688

36 240

Gods tonn

252 163

1 188 858

Tabell 5 Trafikkstrømmer for sjøtransport 2016

Dagens vegnett og fergesamband
Veger
E10 riksgrensen (Bjørnfjell) – Å er vegforbindelsen mellom Lofoten via E6 til Sverige og Ofotbanen i Narvik.
Vesterålen er tilknyttet E10 via rv. 85 Gullesfjordbotn – Sortland. Andre tilknytninger til E10 er rv. 85 fra
Kåringen til Lødingen fergeleie og rv. 83 til Harstad.
Kommunene i Vesterålen er knyttet sammen via rv. 85/E10 Sortland – Lødingen, fv. 82 Hadsel – Sortland
– Andøy, fv. 820 til Bø og fv. 821 til Øksnes.
Fergesamband
Fergesambandet Bodø – Moskenes er riksvegsamband. Melbu – Fiskebøl, Refsnes – Flesnes og
sommersambandet Svolvær – Skutvik er fylkesfergesamband.
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Krysset der fv. 82 i Hadsel kommune knyttes sammen med E10 mot Lofoten. Østover går E10 Lofast-strekningen til Gullesfjordbotn og videre til Narvik. Foto: Nils Petter Rusånes

MF Tysfjord på tur ut fra Melbu havn. Foto: Tomas Rolland
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Figur 11 Oversikt over veger og fergesamband

Det er kapasitetsutfordringer med noe gjenstående biler om sommeren i sambandene Svolvær – Skutvik
og Bodø – Moskenes. I de øvrige sambandene er målsettingen om maksimalt 2 % gjenstående biler
oppfylt. Frekvens og overfartstid i 2019 er vist i tabellen nedenfor.

Samband

Overfartstid timer

Turer per dag
Sommer

Vinter

Bodø - Moskenes

3:15

5

2

Melbu - Fiskebøl

0:25

11

11

Svolvær - Skutvik

2:00

3

0

Refsnes - Flesnes

0:20

15

15

Bognes - Lødingen

1:00

21

11

Tabell 6 Frekvens og overfartstid på fergesamband

Fergesambandet Melbu – Fiskebøl
Dagens ferge i sambandet Melbu – Fiskebøl er bygd i 1993 og har kapasitet på 91 personbilenheter
(PBE). Ferga benytter fossilt brennstoff av typen marine gass olje (MGO) som drivstoff. Sambandet
har ca. 16 timer åpningstid. Første avgang er fra Melbu kl. 06.20 og siste avgang fra Fiskebøl kl. 22.20,
frekvensen er 11 avganger om dagen.
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Tabellen under viser antall og andel oppsatte turer som har vært kansellert, og inkluderer både
kanselleringer som skyldes dårlig vær og andre forhold. Statistikken viser en viss variasjon fra år til år,
men samtlige år har regularitet vært bedre enn målet om 98 % regularitet.
		
År

Kansellerte avganger

Andel kansellerteavganger

2012

20

0,3 %

2013

86

1,5 %

2014

80

1,4 %

2015

86

1,4 %

2016

24

0,4 %

2017

62

0,4 %

2018

8

0,1 %

2019

70

0,9 %

Tabell 7 Tilgjengelighet og forutsigbarhet på ferga

Vegstandard
Store deler av E10 gjennom Lofoten har dårlig standard. Vegen er skredutsatt, har lav bæreevne og
strekninger med farlig sideterreng, som utgjør en økt risiko ved utforkjøringer. 56 % av strekningen er
for smal til å ha gul midtlinje.
E10 Gullesfjordbotn - Fiskebøl (Lofast) har vegnormalstandard med vegbredde 7,5 meter og fartsgrense
80 km/t. Mellom Gullesfjordbotn og Tjeldsund bru har E10 gjennomgående lav standard. Mellom
Tjeldsund bru og Bjerkvik har E10 for det meste god standard og fartsgrense 90 km/t, unntatt en strekning
øst for Evenes lufthavn som har lav standard. Også rv. 85 Gullesfjordbotn – Sortland og rv. 83 til Harstad
har dårlig standard i dag.
Fv. 82 Melbu - Sortland har vegbredde omkring 7,5 meter, og delvis god geometrisk standard. Vegen
har mye randbebyggelse. 17 km av den 44 km lange strekningen, hovedsakelig i Melbu, Stokmarknes
og Sortland, har fartsgrense under 80 km/t.
Fv. 82 Sortland – Andenes har dårlig bæreevne, mangler gul midtlinje og har strekninger med dårlig
geometri på strekningen Sortland bru - Risøyhamn. Mellom Risøyhamn og Andenes har fv. 82 god
standard.
Fv. 820 har god standard fra Sortland til kryss med fv. 821. Herfra mangler både fv. 820 til Straume i Bø
og fv. 821 til Myre i Øksnes gul midtlinje, og har strekninger med dårlig geometri.
Utvikling av vegene i influensområdet
Samferdselsdepartementet på grunnlag av KVU E10 Fiskebøl-Å besluttet at vegen skal bygges etter
konsept 1 – Mindre utbedringer, som innebærer skredsikring, fjerning av flaskehalser og etablering av
raste- og stopplasser. I tillegg skal E10 legges om i tunnel gjennom Lyngværfjellet i Vågan, og vegen skal
på strekninger med for smal veg breddeutvides slik at den oppfyller kravene for å etablere gul midtlinje
på hele strekningen Fiskebøl – Leknes.
I Nasjonal transportplan for perioden 2018-2027 prioriteres skredsikring i Vest-Lofoten og oppstart av
utbedring av E10 mellom Fiskebøl og Nappstraumen i siste halvdel av planperioden.
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Det er utarbeidet KVU for E10/rv. 85 Evenes – Sortland. På grunnlag av regjeringens beslutning etter
KVU og KS1 skal E10, rv. 85 og rv. 83 utbygges til vegnormalstandard. Det meste av E10 mellom
Gullesfjordbotn og E6 i Bjerkvik vil da få fartsgrense 90 km/t.
Det er lagt opp til at E10/rv. 85 Tjeldsund – Gullesfjordbotn – Langvassbukt (Hålogalandsvegen) skal
realiseres som Offentlig-Privat samarbeid (OPS) med byggestart i 2021.
Det er utarbeidet reguleringsplaner for utbedring til 6,5 meter vegbredde, forsterkning og utbedring
av kurvatur på fv. 82 Sortland bru – Risøyhamn. Prosjektet er foreløpig ikke prioritert av Nordland
fylkeskommune.
Avstander og reisetider i influensområdet
Tabellen nedenfor viser reisetider i dag og etter utbygginger i henhold til vedtatte KVUer. Den siste
innkortingen i reisetid skjedde da Hålogalandsbrua på E6 mellom Narvik og Bjerkvik ble åpnet høsten
2018. Reisetider etter utbygging forutsetter at E10 Fiskebøl – Å og E10/rv. 85 Evenes – Sortland bygges
ut i samsvar med regjeringens beslutning etter KVU og KS1.

Strekning

I dag

Etter utbygging

Sortland – Svolvær, ferge Melbu – Fiskebøl

2:00

2:00

Sortland – Svolvær, Lofast

1:35

1:25

Stokmarknes – Svolvær, ferge Melbu – Fiskebøl

1:35

1:35

Stokmarknes – Svolvær, Lofast

2:00

1:50

Mellom Lofoten og Vesterålen

Vesterålen og østover
Sortland – Harstad

1:55

1:10

Sortland – Narvik

2:30

1:40

Sortland – Evenes flyplass

1:45

1:00

1:30

1:30

Vesterålen internt
Sortland – Andenes
Sortland – Myre

0:40

0:40

Sortland – Straume

0:50

0:50

Svolvær – Leknes

1:07

1:00

Leknes – Moskenes

0:55

0:45

Svolvær – Harstad

2:30

1:45

Svolvær – Narvik

3:05

2:10

Svolvær – Evenes flyplass

2:20

1:30

Lofoten internt

Lofoten og østover

Tabell 8 Avstander og reisetider (reisetider er avrundet til nærmeste 5 minutter).
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Nasjonal sykkelrute
Det nasjonale sykkelnettet er en del av det internasjonale rutenett i Europa. Sykkelnettet har som
oppgave å binde sammen landsdeler og vise fram attraktive områder både når det gjelder natur, kultur
og attraksjoner.
Nasjonal sykkelrute nummer 1, «Kystruta» fra Svinesund til Kirkenes, går gjennom Lofoten og Vesterålen
via fergesambandet Melbu – Fiskebøl. Sykkelruta følger fv. 881 på vestsida av Hadseløya fra Melbu til
Stokmarknes, fv. 82 fra Stokmarknes til Andenes og videre nordover med ferge fra Andenes til Senja.
Dagens løsning med ferge fungerer godt for sykling mellom Lofoten og Vesterålen, og gir syklistene
hvile og en god reiseopplevelse, se Sykkelundersøkelse, (Vedlegg 7).

Figur 12 Nasjonal sykkelrute i Lofoten og Vesterålen
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Nasjonale turistveger
Nasjonale turistveger er 18 kjøreruter gjennom vakker norsk natur, der opplevelsen forsterkes med
nyskapende arkitektur og kunst på tilrettelagte utsiktspunkt og rasteplasser. Gjennom kommunene
Hadsel, Vågan, Vestvågøy, Flakstad og Moskenes er E10 Nasjonal turistveg fra Raftsundet i Vesterålen
i nordøst, og gjennom Lofoten til Å i sørvest.
Nord i Vesterålen er fylkesveg 976 fra Andenes til Nordmela og 974 fra Nordmela til Bjørnskinn på vestsida
av Andøya Nasjonal turistveg.

Figur 13 Nasjonale turistveger i Lofoten og Andøya

Hurtigruta har fem anløp i Lofoten og Vesterålen og seiler her gjennom Sortlandssundet. Foto: Nils Petter Rusånes
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Tilrettelegging med rasteplass ved Austnesfjorden på E10 i Vågan er en del av Nasjonale turistveger. Foto: Jarle Wæhler
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Veg- og fergetrafikk

Tabellen under viser gjennomsnittlig antall kjøretøy per døgn på veger og fergesamband i 2019.
Sommerperioden er juni, juli og august.
Året

Veg

Andel kjøretøy
over 5,6 m

Andel over

Sommer

(ÅDT)

16 m

(SDT)

1230

27 %

7%

2295

E10 Lofast (Gullesfjordbotn – Fiskebøl)
Rv. 85 Våtvoll/vest for Langvassbukt

1415-1700

20 %

4%

2130-2500

Fv. 82 Melbu – Sortland

3250

9%

2%

3470

Fv. 82 Sortland sentrum

1)

10100

8%

1%

10 600

Fv. 82 Sortland – Andenes

1150

15 %

2%

1540

Fv. 820 Sortland – Straume

1200

10 %

1%

1530

Fv. 821 Frøskeland – Myre

1380

10 %

2%

-

Tabell 9 Trafikkstrømmer for et gjennomsnittsdøgn på større riks- og fylkesveger i området
1) Reisevaneundersøkelse for fergesambandet Refsnes-Flesnes viste at det aller meste av trafikken på sambandet var rettet
mot Sortland. Årsdøgntrafikken på rv. 85 vest for Langvassbukt blir da ca. 1700, og sommerdøgntrafikken 2500.

Fergesamband
Melbu – Fiskebøl
Svolvær – Skrova – Skutvik

Året

Andel tunge

Sommer

Passasjertall

230

14 %

324

189 000

21 %

404

178 000

28

12 900

54

4)

Bodø – Moskenes

63 000

146

Digermulen – Finnvik

18

Refsnes – Flesnes

303

12 %

391

243 000

Bognes – Lødingen

463

28 %

842

350 000

Tabell 10 Trafikkstrømmer på døgnbasis for kjøretøy på ferger i området. Passasjertall er totalt for året.

Trafikkutviklingen fra 2005 er vist i grafen under. Lofast ble åpnet i 2007, noe som medførte overføring
av trafikk fra ferga Melbu – Fiskebøl til Lofast. Trafikken på Lofast har vært økende, mens fergetrafikken
har vært nokså konstant.
Av innfartsvegene til Lofoten og Vesterålen er rv. 85 til Vesterålen mest trafikkert. Vi har ikke vist trafikktall
før 2012 på grunn av usikre tellinger. En økende andel av trafikken mellom Lofoten og Vesterålen benytter
Lofast. I 2012 benyttet 35 % Lofast, mens andelen i 2017 var 50 %.
Det ble gjennomført intervjuundersøkelser på ferga Melbu – Fiskebøl i 2014 og 2016 (Vedlegg 6
Fergeundersøkelse). Tabellen under viser trafikkmengde etter reisehensikt om sommeren og om vinteren.

Reisehensikt

Sommer

Reise i arbeid

20 (6 %)

41 (22 %)

Til og fra arbeid

27 (8 %)

15 (8 %)

241 (72 %)

65 (35 %)

13 (4 %)

19 (10 %)

34 (10 %)

37 (20 %)

Ferie- og fritidsreise
Godstransport
Annet

Tabell 11 Reisehensikt i fergesambandet Melbu – Fiskebøl
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Figur 14 Trafikkutvikling på rv. 85, E10 Lofast og fs. 82 Melbu-Fiskebøl

Øvrig transportsystem

Figur 15 Øvrig transportsystem i Lofoten, Vesterålen, Ofoten og Sør-Troms
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Sjøfart infrastruktur
Farleder
Svolvær Stokmarknes, Sortland og Harstad ligger langs hovedleia nord/sør gjennom Hadselfjorden. I
tillegg er det flere bileder både i Lofoten og Vesterålen. Endringer i skipsfarten i retning av færre, men
større og mer dyptgående fartøy og høyere fart skaper utfordringer.
Kystverket har utarbeider planer for utdyping og breddeutvidelse av farleden gjennom Tjeldsundet og
Raftsundet.

Figur 16 Hovedfarleder i Lofoten, Vesterålen, Ofoten og Sør-Troms

De nærmeste stamnetthavnene er Bodø, Narvik og Harstad.
Moskenes, Leknes, Stamsund, Svolvær, Stokmarknes, Sortland, Melbu, Andenes og Lødingen
er persontransporthavner i regionen. Havnene betjener også ulike typer gods. Også Myre havn i
Øksnes betjener gods. Ingen av disse havnene har status som stamnetthavner eller regnes som større
godshavner.
Det er 36 fiskerihavner i Lofoten, inkludert fire på Værøy og Røst. Flere av disse har også flerbruksfunksjoner
og fiskerihavnene sees også som en del av transportsystemet i Lofoten. I Vesterålen er det 17 fiskerihavner,
de største av disse er i Myre, Sortland (transitthavn), Melbu, Andenes og Steinesjøen i Bø.
Luftfart
Det er fire lufthavner i Lofoten og Vesterålen, kortbanelufthavnene Leknes, Svolvær og Stokmarknes og
stor lufthavn på Andøya. Den militære delen av Andøya lufthavn, Andøya flystasjon ble vedtatt nedlagt
av Stortinget i november 2016. Nærmeste stamflyplasser er Evenes og Bodø.
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Avinor og Statens vegvesen har utarbeidet rapporten Framtidig transportløsning for Lofoten, Ofoten
og Vesterålen som ble overlevert Samferdselsdepartementet i januar 2020. Prosjektgruppa anbefaler
ny storflyplass på Leknes og ny vegløsning mellom Svolvær og Leknes. Se nærmere omtale i kapittel
1.2. Løsningen forutsetter at Svolvær lufthavn legges ned.
Jernbane
Lofoten og Vesterålen har fergefri vegforbindelse til Ofotbanen i Narvik. Ofotbanen er den viktigste
jernbanen for godstransport til og fra Lofoten og Vesterålen, jf. kap. 2.4.10. Det er en daglig avgang
med persontog fra Narvik.
Forbindelse til Nordlandsbanen i Fauske eller Bodø kan skje med bil og ferge, hurtigbåt eller fly.
Nordlandsbanen har flere avganger daglig med gods- og passasjertog fra Bodø og Fauske.
På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Jernbanedirektoratet laget en utredning og gjennomført en
høringsrunde om mulig jernbane mellom Fauske og Tromsø. Utredningen ble oversendt til departementet
sommeren 2019, og vil inngå i Samferdselsdepartementets arbeid med Nasjonal transportplan 20222033.
For øvrig går det fram av regjeringspartienes bompengforlik fra august 2019 at det skal gjennomføres
en helhetlig KVU for utvikling av transportløsninger i Nord-Norge, inkludert Nord-Norgebanen.
Kollektivtransport
Kollektivtilbud i Lofoten og Vesterålen er buss, drosje, hurtigbåt, fly (kortbanenettet), helikopter (Værøy)
og til en viss grad også Hurtigruta.
Buss
Det viktigste kollektivtilbudet i aksen Sortland – Stokmarknes – Svolvær er buss, og det er på denne
strekningen to/tre bussruter. Tabellen under viser bussruter med forbindelse mellom kommunesentrene.
I tillegg er det flere lokale bussruter.
Bussforbindelsen mellom Sortland og Svolvær har få avganger og en halv time lenger reisetid enn
privatbil, og oppleves derfor som et betydelig dårligere tilbud.

Bussrute
Å – Leknes – Svolvær –Narvik
Sortland – Melbu – Svolvær

Turer pr. dag

Passasjerer

Passasjerer

hver veg

pr. dag i 2016

pr. år i 2016

2

106

38 690

3 (6 Sortland – Melbu)

97

35 405

Sortland – Gullesfjord

2

19

6 935

Sortland – Harstad

3

64

23 360

Bodø – Fauske – Sortland

2

227

93 805

Svolvær – Leknes

6

175

63 875

Leknes – Å

5

198

72 270

Andenes – Risøyhamn – Sortland

4

102

37 230

Sortland – Myre – Stø

3

140

51 100

Sortland – Steine

4

120

43 800

Sortland – Lødingen

5

57

20 805

Tabell 12 Busstransport i regionen
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Drosje
Drosje spiller en viktig rolle i helsetransporten, og mange distriktsdrosjer sikrer sitt driftsgrunnlag
gjennom helsetransport.
Båt
Hurtigbåt er et tilbud mellom Lofoten og Salten (Svolvær – Hamarøy – Steigen – Bodø) og interne samband
i Lofoten og Vesterålen. Det går ikke hurtigbåt mellom Lofoten og Vesterålen.
Hurtigbåtforbindelsen Bodø – Svolvær via Hamarøy og Steigen i Nord-Salten er et av Nordlands største
hurtigbåtsamband. Det er fire lokale hurtigbåtruter i regionen. Reinefjorden i Moskenes, Øksfjord –
Holandshamn – Svolvær i Lødingen og Vågan, Stokmarknes – Hadsel Innland i Hadsel, og Myre –
Øksnes Vestbygd i Øksnes kommune.
Hurtigbåt
Turer per dag

Passasjerer

Passasjerer

hver veg

pr. dag i 2016

pr. år i 2016

1

63

22995

Reinefjorden i Moskenes kommune

1-2

61

18500

Stokmarknes – Hadsel innland.
Antall til/fra Stokmarknes

1-4

13

4745

Hurtigbåt Til/fra
Regionale samband
Bodø – Steigen – Svolvær.
Antall til/fra Svolvær
Lokale samband

Tabell 13 Hurtigbåttransport i regionen

Hurtigruta
Hurtigruta anløper Stamsund, Svolvær, Stokmarknes, Sortland og Risøyhamn og benyttes i begrenset
grad som kollektivtilbud.
Turer per dag

Passasjerer

Passasjerer

hver veg

pr. dag i 2016

pr. år i 2016

Stamsund

1

65

23 740

Svolvær

1

137

50 113

Stokmarknes

1

46

16 972

Sortland

1

22

7 989

Risøyhamn

1

11

4 058

Hurtigruta Til/fra

Tabell 14 Transport med Hurtigruta

Fly
Lufthavnene har en kollektivtransportfunksjon til og fra Lofoten og Vesterålen. Antall avganger på
hverdager og antall reisende i 2019 er vist i tabellen under:
Det er stort sett meget god regularitet for lufthavnene i Lofoten, Vesterålen og Ofoten. Det eneste unntaket
de senere årene var i februar og mars 2015. Da var regulariteten rundt 90 % for flere av lufthavnene. Internt i
regionen er det en daglig avgang mellom Svolvær og Stokmarknes og en avgang mellom Røst og Leknes.
Flyreiser til Oslo skjer i dag hovedsakelig fra Evenes eller Bodø lufthavn. Evenes er tilgjengelig med bil
eller buss. Reisetiden til Evenes er 1:45 timer fra Sortland, 2:20 timer fra Svolvær og 3:25 timer fra Leknes.
Bodø lufthavn er tilgjengelig med fly, hurtigbåt eller ferge. Siden 2017 har det i sommersesongen vært
to ukentlige direkteforbindelser mellom Leknes og Svolvær og Oslo.
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Avganger

Hyppigste

hverdager

destinasjon

Leknes

8-9

Bodø

Svolvær

Lufthavn

Passasjerer

Passasjerer

pr. dag i 2019

pr. år i 2019

97 %

440

128 000

Regularitet

6-7

Bodø

97 %

335

91 000

Stokmarknes

8

Bodø og Tromsø

98 %

370

95 000

Andenes

5

Bodø og Tromsø

97 %

130

45 000

Evenes

14

Oslo

98 %

2200

756 800

Tabell 15 Luftfart i Lofoten, Vesterålen og Ofoten

Cruise
Av de tre cruisehavnene i Lofoten og Vesterålen har Leknes klart flest passasjerer. Cruise Norways
statistikk over antall anløp og passasjerer i 2016 og 2018 er vist i tabellen under. Det forventes størst
vekst over Leknes havn.
2016
Cruisehavn

2018

Anløp

Passasjerer

Anløp

Passasjerer

Leknes (Port of Lofoten)

35

43 956

54

59 914

Svolvær

29

9 144

34

10 452

Sortland

4

2 476

6

7 717

Tabell 16 Cruisetransport

Godstransport
Narvik, som er endepunkt på Ofotbanen, er det viktigste godsknutepunktet i Nordre Nordland og SørTroms. Dette vil bli forsterket med utbyggingene av E10 Hålogalandsvegen. Ofotbanen forbinder Narvik
med Alnabruterminalen i Oslo via Sverige. Schenker og Cargonet har daglige avganger til Alnabru. Det
er likevel malmtogene fra LKABs gruver i Kiruna som utgjør majoriteten av transporten på Ofotbanen.
Nordlandsbanen brukes i mindre grad til godstransport til og fra Lofoten og Vesterålen. Utbygging av
E6 mellom Fauske og Bognes kan påvirke i hvilken grad Nordlandsbanen vil bli benyttet i framtida. Fra
jernbaneknutepunktene går godset via godsterminaler før det distribueres ut til Lofoten og Vesterålen.
Mindre mengder gods blir også transportert over lange strekninger med bil, på E6 eller på veg gjennom
Sverige.
Næringslivets terminaler og lagre for godstransport er i stor grad rettet inn mot transport i øst-vestlig
retning. Den største terminalen i Lofoten og Vesterålen er i Stokmarknes (PostNord). Ellers er det mindre
terminaler både i Leknes og Svolvær. De øvrige større terminaler ligger lengre øst. Av disse har Harstad
og Narvik flest terminaler. Bjerkvik kan også bli et betydelig knutepunkt. Foreløpig har Bring/Posten
etablert seg med terminal der. Flere aktører, som COOP Norge har terminal i Tromsø-området, som også
betjener Hålogalandsregionen.
Dert arbeides for å etablere en kommersiell sjøveis godslinje med utgangspunkt i jernbanen i Bodø,
via Lødingen og Harstad til Tromsø, med mulighet til tilknytning til andre havner. Utredninger i regi av
Bodø havn, Lødingen havn og Tromsø havn i 2016 og 2018 anslår grunnlaget for en slik rute til 50.000
containere – som erstatter 25.000 vogntog på veg.
Tabellen på neste side viser reisetiden for tunge biler til Ofotbanen og Nordlandsbanen i dag og etter
utbygging av E6 og E10 i henhold til beslutninger etter KVU og KS1.
Det var i 2018 50 kjøretøy pr døgn over 16 meter, dvs. vogntog og semitrailere på Lofast og 84 på rv. 85.
Av disse er ca. 20 trafikk mellom Lofoten og Vesterålen. På ferga Melbu – Fiskebøl er det 4 kjøretøy over
16 meter i døgnet.
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Fra

I dag

Etter utbygging av E6 og E10

Narvik

Fauske

Narvik

Fauske

Leknes

4:10

6:05

3:05

5:00

Svolvær

3:05

5:00

2:05

4:00

Sortland

2:30

4:25

1:35

3:25

Tabell 17 Reisetider til jernbaneterminaler

Figur 17 Kjøretøy over 16 meter - semitrailere og vogntog

Over havnene ble det reistrert følgende godsmengder i 2016 (for Sortland 2014).
Havn
Vågan
Vestvågøy
Moskenes
Hadsel
Sortland
Myre
Andøy
Lødingen
Tabell 18 Godstransport på sjø
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1000 tonn
181
68
3
563
77
537
89
Mangler
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Transport av sjømat
I dag går hovedtyngden av fersk torskefisk fra Lofoten via E10, enten til Narvik for omlasting til jernbanen
eller over Bjørnfjell til Sverige. Fersk torskefisk fra Vesterålen, hvor Myre er den største fiskerihavna, går
langs fv. 821 og fv. 820 til Sortland og videre langs rv. 85 og E10.
En del fisketransport går med fergesambandet Lødingen – Bognes og sørover langs E6. Det meste av
pelagisk fisk, saltfisk, tørrfisk og noe frossen torskefisk transporteres ut av regionene på båt.
Nordlaks sitt slakteri i Stokmarknes står for de største transportene av laks fra regionen, for en stor del til
jernbaneterminalen i Narvik. Mye av denne transporten går via fv. 82 og Sortland. En del av transportene
benytter ferga Melbu – Fiskebøl, og kjører E10 østover. Med en eventuell fergefri forbindelse over
Hadselfjorden vil denne ruta bli den raskeste for laksetransport fra Stokmarknes, noe vi kommer tilbake
til i Kap. 8 Transportanalyse.
Det transporteres også sjømat mellom fiskerihavn og produksjonssted, både mellom Lofoten og
Vesterålen og til andre regioner. Transport mellom Lofoten og Vesterålen går enten via rv. 85 og E10
(Lofast) eller med ferge Melbu – Fiskebøl. Disse transportene er ifølge næringen viktige for den strukturen
næringa har i dag. Ifølge sjømatnæringen transporteres det om lag 25 000 tonn sjømat mellom Lofoten
og Vesterålen pr. år. Dette er i hovedsak villfisk og utgjør ca. 14 % av de ca. 185 000 tonn som blir landet
i Lofoten og Vesterålen i året. Det er i stor grad transportørene som bestemmer hvilken rute de skal
kjøre, Lofast/rv. 85 eller over Hadselfjorden. Transportørene velger gjerne ferga hvis det passer med
kjøreplanen.

Figur 18 Sjømatlokasjoner og sjømattransport
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Trafikksikkerhet

I perioden 2009 – 2018 ble 40 personer drept eller hardt skadd på fylkesveger i Vesterålen vest for
Gullesfjordbotn. En strekning på fv. 82 mellom Stokmarknes og Sortland hadde tidligere en høy
ulykkesfrekvens, men etter at det ble innført automatisk strekningsmåling av hastighet (ATK) er antall
ulykker på strekningen vesentlig redusert. De mest ulykkesutsatte strekningene i Vesterålen har forventet
skadekostnad på nivå med det som er normalt for vegtypen, jamfør tabellen nedenfor.
Strekning
Fv. 82 Melbu – Stokmarknes

Skadekostnad, mill. kr. per km og år
Normalt for vegtypen

Forventet på strekningen

0,48

0,50

Fv. 82 Stokmarknes – Sortland

0,71

0,70

Fv. 820 Sortland – Frøskeland

0,31

0,32

Tabell 19 Skadekostnad på de mest ulykkesutsatte fylkesvegene i Vesterålen

Fv. 82 mellom Melbu og Sortland har relativ høy trafikk og mange syklister om sommeren. Størstedelen
av strekningen har ikke separat sykkelveg eller gang- og sykkelveg, derfor oppleves strekningen både
av syklister og bilførende som utrygg for syklister, se Vedlegg 7 Sykkelundersøkelse.
Mellom Fiskebøl og Å i Lofoten ble 31 personer hardt skadd eller drept på E10, og 11 på fylkesveger.
Strekningen Borg – Leknes har flest trafikkulykker. Strekningen er preget av mye randbebyggelse, delvis
manglende gang- og sykkelveg og mange kryss.
Økende trafikk de siste årene av turister som er uvant med kjøring på vinterføre kan utgjøre et
sikkerhetsproblem.

Fylkesveg 82 mellom Stokmarknes og Sortland hadde høy ulykkesfrekvens før innføring av automatisk strekningsmåling.
Foto: Tomas Rolland
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3

Problembeskrivelse

Ferjesambandet over Hadselfjorden er hovedbarrieren for at Lofoten og Vesterålen kan
være felles bo- og arbeidsmarkedsregion. I tillegg er det trafikale utfordringer i Sortland
sentrum, og sykkelruta på fv. 82 mellom Melbu og Sortland oppleves utrygg.

3.1

Sammenknytning av regionene

Mandatet slår fast at etter at øvrige vegstrekninger i gjennomførte KVUer i regionen evt. er realisert utgjør
Hadselfjorden den største hindringen eller barrieren for effektiv transport i regionen. I dette kapitlet vil
det bli drøftet hvordan forbedringer av transportsystemet kan bidra til regionforstørring. Konkret kan
dette belyses gjennom forbedringer i for eksempel framkommelighet, tilgjengelighet og kapasitet.
Når E10 mellom Fiskebøl og Å er utbygd i henhold til Samferdselsdepartementets beslutning etter KS1
vil strekningen være knyttet sammen med en skredsikker veg, uten vesentlige flaskehalser. Mesteparten
av E10 mellom Leknes og Å vil fortsatt mangle gul midtlinje. I Vesterålen er Myre og Straume innenfor
eller i nærheten av akseptabel avstand for arbeidspendling eller skoleskyss til Sortland.
Tabellene under viser reisetider i dag og teoretisk mulige reisetider som følge av innkortinger og
standardhevinger. Det er lagt til grunn fartsgrense 80 km/t på landevegsstrekningene.

Reisetider internt i Vesterålen
Reisetid i minutter
Kommuner

Strekning

I dag

Teoretisk
mulig

Befolkning

Sortland – Øksnes

Sortland – Myre

40 min

33 min

14 970

Sortland – Bø

Sortland – Straume

50 min

35 min

13 130

Sortland – Andøy

Sortland – Andenes

90 min

80 min

15 300

Tabell 20 Reisetider internt i Vesterålen

Reisetider mellom Lofoten og Vesterålen og internt i Lofoten
Reisetid i minutter
Kommuner

Hadsel – Vågan
(Stokmarknes – Svolvær)

Sortland – Vågan
(Sortland – Svolvær)

Vågan – Vestvågøy

Strekning

I dag

Teoretisk
mulig

Over Hadselfjorden

90 min

45 min

Via rv. 85 og E10 Lofast

120 min

115 min

Via Sigerfjorden og E10
Lofast

180 min

175 min

Over Hadselfjorden

120 min

75 min

Via rv. 85 og Lofast

95 min

90 min

Via Sigerfjorden og E10
Lofast

165 min

80 min

Svolvær – Leknes

70 min

38 min1)

Befolkning

17 800

28 200
20 100
21 100

Tabell 21 Reisetider i Lofoten og Vesterålen
1) Reisetid i henhold til vedtatt konsept for strekningen, etter KVU E10 Fiskebøl-Å er 60 minutter.
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Bussen fra Svolvær til Narvik via Sortland venter på å kjøre om bord på ferga fra Fiskebøl. Foto: Nils Petter Rusånes

Både for strekningene Sortland til Øksnes og til Bø, kan man allerede i dag si at man er innenfor normal
pendlingsavstand så er det likevel et betydelig potensial for å redusere reisetiden ytterligere. Mens
det for Sortland til Andenes fortsatt vil være for langt for pendling, selv med det som er teoretisk mulig.
Tabellene viser at mulighetene for å oppnå regionforstørring ved å redusere reisetidene er små i
Vesterålen. Reisetiden mellom Sortland og Straume kan bli redusert med 15 min og deler av Bø kommune
vil komme innenfor en pendlingsavstand til Sortland på 45 min. Effekten er imidlertid liten på grunn av
liten befolkning i Bø (2616 personer). Det samme gjelder reisetiden mellom Sortland og Øksnes. Der er
imidlertid reisetiden allerede i dag godt under 45 minutter, så effekten vil også der være liten. Mellom
Hadsel i Vesterålen og Vågan i Lofoten kan det oppnås regionforstørring ved å fjerne fergesambandet
over Hadselfjorden som trafikal barriere. Beslutningen for strekningen Fiskebøl - Å legger til rette for
mindre reisetidsreduksjoner på Austvågøya mellom Svolvær og Fiskebøl.
Fergesambandet Melbu – Fiskebøl er nattestengt, og 1,5 – 2 timer mellom avgangene i åpningstiden
begrenser muligheten og tilgjengeligheten til å reise på de tidspunkt som passer best. For å kunne
etablere et mer effektivt og mer fleksibelt kollektivtransportsystem mellom Lofoten og Vesterålen utgjør
fergesambandet en flaskehals. Ferga gir også begrensninger i transport av farlig gods.
Den viktigste problemstillingen ut fra dette er:
- Fergesambandet over Hadselfjorden binder ikke regionene godt nok sammen til å kunne utgjøre
en felles BA-region.
I byområde Sortland medfører stor trafikk i fv. 82 Vesterålsgata problemer for framkommeligheten for alle
trafikantgrupper. Vegen har høy ÅDT, på om lag 10 000 gjennom byområdet og det er mange avkjørsler
og kryss. Tiltak i Sortland by håndteres imidlertid gjennom andre prosesser og ikke i denne KVUen.
Problemstillingen med framkommelighet gjennom Sortland tas likevel også med her, ettersom byen er
innenfor det nære influensområdet til Hadselfjorden.
Oppsummert er problemstillingen:
- Framkommeligheten er ikke god nok gjennom Sortland sentrum
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3.2

Trafikksikkerhet i regionen

Fylkesvegene i regionen er ikke utsatt for spesielt mange trafikkulykker.
Likevel uttrykker både syklister og bilførere bekymring for sikkerheten til syklister på fv. 82 mellom Melbu
og Sortland. Vegen har ÅDT på 2 500-10 000 og er den eneste vegen syklende kan ferdes på denne
strekningen. Strekningen fv. 82 Melbu – Sortland inngår i Nasjonal sykkelrute.
Den viktigste problemstillingen relatert til sykling er at det oppleves utrygt å sykle på fv. 82 mellom
Melbu og Sortland.

Mange syklister føler utrygghet når de sykler i Lofoten og Vesterålen, her fra Nonshaugen tunnel på E10 ved Svolvær
Foto: Nils Petter Rusånes

3.3

Oppsummering av problembeskrivelsen

Problembeskrivelsen viser at det er mangler i transportsystemet både i Vesterålen og mellom Lofoten
og Vesterålen. Fergesambandet over Hadselfjorden utgjør den største barrieren, i hovedsak for trafikk
mellom kommunene Hadsel og Vågan.
Den viktigste problemstillingen i regionen er:
- Fergeforbindelsen over Hadselfjorden har for lang reisetid og dårlig tilgjengelighet til å knytte
BA-regionene Sortland og Vågan sammen til en felles BA-region.
Andre forhold problembeskrivelsen peker på er knyttet til trafikksikkerhet og framkommelighet.
- Det oppleves utrygt å sykle på fv. 82 mellom Melbu og Sortland.
- Framkommeligheten er ikke god nok gjennom Sortland sentrum.
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Svolvær. Foto: Nils Petter Rusånes
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4

Behovsanalyse

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. Størst muligheter for å oppnå en slik regionforstørring er mellom Hadsel og
Vågan.

4.1

Innledning – hvordan behov behandles i KVU

Med utgangspunkt i situasjonsbeskrivelsen, problemanalysen, ideverkstedet og innspill som har kommet
gjennom utredningen, oppsummerer behovsanalysen de viktigste behovene for transportsystemet
mellom Lofoten og Vesterålen
Behovene er systematisert og inndelt i tre grupper:
• Nasjonale behov, lover og forskrifter
• Regionale og lokale myndigheters behov
• nteressentgruppers behov

4.2

Nasjonale behov

Nasjonale behov har utgangspunkt i nasjonale mål, føringer og lover. Mange av de samme behovene
finnes også i regionale og lokale dokumenter og vedtak, eller hos interessentgruppene i området.

Nasjonal transportplan
Nasjonal transportplan 2018-29 legger opp til å binde sammen regioner, utvikle en framtidsrettet
lufthavnstruktur og utvikle større bo- og arbeidsmarkedsregioner. Nye og bedre vegforbindelser bidrar til
å koble arbeidsmarkedene sammen og gir større fleksibilitet med tanke på sysselsetting og omstilling. Et
sikkert og forutsigbart transportsystem er avgjørende for både næringslivets transporter og personreiser.
Dette bygger også opp om regjeringens mål for regional og distriktspolitikken.
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 KVUene 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 Lofotenregionen internt før Lofoten og Vesterålen knyttes bedre sammen,
eventuelt med fergefri forbindelse.
Staten stiller i dag krav til lav- og nullutslippsteknologi for riksvegfergesambandene. Nasjonal transportplan
legger også opp til at fylkeskommunale ferger og hurtigbåter benytter lav- og nullutslippsløsninger.
Stortinget har gjennom Nasjonal transportplan (NTP) 2018 – 2029 vedtatt følgende overordnet mål for
transportsektoren:
Et transportsystem som er sikkert, fremmer verdiskaping og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet
Et av de tre hovedmålene i NTP er å bedre framkommelighet for personer og gods i hele landet.
Etappemålene om kortere reisetider, mer robust transportsystem og reduserte transportkostnader
for godstransporten er mest relevant for transporten mellom Lofoten og Vesterålen. Dette fordi
vegtransporten hovedsakelig baseres på ferge eller lengre omkjøringsveger.
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Hovedmål klima og miljø handler om å redusere klimagassutslippene, i tråd med Norges klimamål.
Fergetransport med marin gassolje gir betydelige klimagassutslipp.

Nasjonal helse- og sykehusplan
Nasjonal helse- og sykehusplan for 2016-2019 ble behandlet av Stortinget våren 2016. Planen innebærer
ikke noen endringer i sykehusstrukturen eller tilbud i nordre Nordland.
Oppsummering av nasjonale behov
E10/rv. 85 Tjeldsund – Gullesfjordbotn – Langvassbukt og E10 Fiskebøl – Nappstraumen kan gi både
regionforstørring og samtidig legge til rette for fremtidsrettet lufthavnstruktur.
Etter at disse to strekningene er realisert vil de mest relevante nasjonale behovene være:
- Utvikle transportsystemet mellom Lofoten og Vesterålen slik at BA-regionene Vågan og
Sortland knyttes bedre sammen og gir et større og mer fleksibelt bo- og arbeidsmarked
- Ivareta transportbehovet til eventuell ny regional lufthavn for Lofoten og Vesterålen
- Redusere klimagassutslippene
- Redusere næringslivets transportkostnader

4.3

Regionale og lokale myndigheters behov

Nordland fylkeskommune
Fylkeskommunens behov er basert på Fylkesplan, Regional plan for by- og regionsenter-politikk, Regional
transportplan, innspill i referansegruppe, møter med Utdanningsavdelingen og politisk samrådsgruppe.
Fylkeskommunen har mål om at BA- og BAS-regioner utvikles og utvides gjennom bedre og kortere
vegforbindelser. Fylkesplanen definerer Leknes, Svolvær og Sortland som regionsentra i Lofoten og
Vesterålen. Fylkeskommunen har mål om å utvikle gode offentlige og private tjenester, desentralisert og
fleksibel utdanningsstruktur og et konkurransedyktig, innovativt og bærekraftig arbeids- og næringsliv.
Fylkesvegnettet og fergesambandene skal være sikre, effektive, bærekraftige, forutsigbart og fleksibelt.
Kollektivtransport skal være førstevalget i byer og regioner. Andelen gående og syklende skal dobles
perioden fram mot 2029. Effektive transporter er en forutsetning for økonomisk vekst og velferd og er
særlig relevant for Nordland med sine lange avstander. Å kompensere for avstandsulempene er viktig.
Nordland fylkeskommune ønsker å gi elevene bedre muligheter for å velge mellom utdanningsinstitusjoner
i aksen Svolvær – Melbu - Sortland uten å flytte hjemmefra. Det er også ønskelig med et mer robust
arbeidsmarked for utdanningssektoren, og å kunne bruke personalet på forskjellige lokasjoner. Kortere
reisetider kan gjøre det mulig å effektivisere eller gjennomføre strukturelle endringer i det videregående
skoletilbudet. Rundt en times reisetid ansees som en terskelverdi for pendling for elever og ansatte.

Helse nord – Nordlandssykehuset
Nordlandssykehuset har ønske om bedre beredskap for befolkningen, og få styrket
spesialisthelsetjenesten i regionen. Det er også ønskelig at Lofoten og Vesterålens befolkning i størst
mulig grad benytter seg av sykehusene i Gravdal og Stokmarknes.
Helse nord og Nordlandssykehuset har behov for kortere reisetider i og mellom Lofoten og Vesterålen
for å effektivisere dagens struktur, og eventuelt på lang sikt utvikle en ny sykehusstruktur.
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Oppsummering av regionale behov
- Utvikle og forstørre BAS-regionene ved å redusere reisetiden mellom regionsentrene og
mellom regionsentrene og omlandet.
- Utvide BA-regionene gjennom bedre og kortere vegforbindelser, med økt klimavennlig dagpendling.
- Et bedre og mer attraktivt kollektivtilbud, både i Lofoten og Vesterålen og mellom regionene.
- Redusere næringslivets avstandsulemper
- Redusere helsevesenets avstandsulemper

Lokale myndigheters behov
De kommunene som ligger nærmest Hadselfjorden, Hadsel og Vågan, viser til behov for å knytte seg
nærmere sammen for å oppnå et mer robust arbeidsmarked, med bedre tilgang på kvalifisert arbeidskraft.
Sjømatnæring, reiseliv, handel og offentlig og privat service er eksempler på næringer hvor kortere
reisetid mellom kommunene vil være viktig.
Hjemmebaserte helsetjenester i Hadsel kommune er komplisert i dag, ettersom kommunen er delt av
Hadselfjorden. For å kunne styrke servicetilbudet i de kommunale helsetjenestene er det behov for
bedre forbindelse mellom Hadseløya og Hadsel innland.
Regionsenterkommunen i Vesterålen, Sortlands største behov er raskere vegforbindelse mot øst ved
utbygging av Hålogalandsvegen, inkludert ny kryssing av Tjeldsundet og armer til Sortland og Harstad.
Sortland har også behov for bedre forbindelser til kommunene rundt for å styrke Sortland som
regionsenter, og gi bedre tilgang til arbeidskraft. Sortland kommune har behov for raskere transport
mellom Lofoten og Vesterålen for næringsliv og sysselsetting og bedre trafikale forhold i Sortland by.
Lødingen og Sortland viser til behov for tilknytning til maritim transportkorridor til sjøs og utvikling av
godshavner i kommunene. Lødingen har også behov for bedre tilknytning til Sortland som regionsenter
og mot knutepunktene Svolvær i vest og Harstad i øst.
Vestvågøy, Flakstad og Moskenes har behov for raskere og sikrere E10 gjennom Lofoten, og deretter
videre østover til Tjeldsundet, Narvik og utlandet. Noen kommuner både i Lofoten og Vesterålen ser
det som en fordel for reiselivet med fergefri forbindelse over Hadselfjorden, mens andre mener ferga
bør opprettholdes.
Oppsummering av de lokale behovene
- Bedre og raskere forbindelser fra Lofoten og Vesterålen mot øst
- Bedre E10 forbindelse i Lofoten
- Raskere og mer effektiv forbindelse mellom kommunene nord og sør for Hadselfjorden.
- Bedre forbindelser internt i Vesterålen til regionsenteret Sortland.
- Bedre forbindelse Hadseløya – Hadsel innland

4.4

Interessentgruppers behov

Ideverkstedet og referansegruppa er viktige bidragsytere til definering av interessent¬grupper og
deres viktigste behov. Interessentene er delt i primære interessenter, sekundære interessenter og
andre interessenter.
Primære interessenter er definert som de grupper som har størst problemer og utfordringer i
transportsystemet i dag, eller vil få det i fremtiden.
Sekundære interessenter er også avhengig av et velfungerende transportsystem, men utfordringene
er ikke av samme grad som de primære.
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Andre interessenter har interesser som ikke nødvendigvis er direkte tilknyttet transport.
Primære interessentgrupper
Næringsliv
Sjømatnæring
Reiselivsnæring
Maritim næring
Industri
Produksjon
Landbruk

Behov
Sjømatnæring
- Raskere og mer forutsigbar næringstransport østover mot Narvik og
utlandet
- Større arbeidsmarked
- Utnytte ressursgrunnlaget bedre
Reiselivsnæring
- Mer forutsigbar forbindelse over Hadselfjorden
- Attraktive og naturskjønne reiseopplevelser langs ferdselsårene
- Attraktivt og godt korresponderende kollektivtilbud
Maritim verftsindustri og øvrig industri
- Utvidelse av arbeidsmarked for bedre rekruttering til kompetansearbeidsplasser
- Større omland for underleverandører
- Bedre tilgjengelighet på forbindelsen mellom Lofoten og Vesterålen
- Raskere og mer forutsigbar nærings- og persontransport både internt i
Lofoten og Vesterålen og østover

Faste lokale og regionale
reisende
Pendlere, skoleungdom/
studenter, planlagte helsereiser

Det er en del pendling mellom Lofoten og Vesterålen i dag. Kortere reisetid kan gi
mulighet for et større arbeidsmarked med bedre valgmuligheter for valg av skole
og arbeidsplass.
- Raskere og mer forutsigbar persontransport mellom Lofoten og Vesterålen
- Mer effektivt, attraktivt og godt korresponderende kollektivtilbud

Nødetater
Brann
Ambulanse
Politi

Sekundære interessentgrupper
Transportører
Godstransportører
Samlastere
Kollektivselskap.

Utrykningskjøretøy er avhengig av å komme raskt fram til enhver tid. De har derfor
behov for
- Kortere utrykningstid
- Døgnåpen forbindelse over Hadselfjorden

Behov
Transportbedriftene er blant de største brukerne av transportsystemet. Kollektivselskap og mange transporter legger opp sin transport slik at de kan utføre flere
oppdrag underveis. Disse har behov for:
- Kortere og mer forutsigbar reisetid for nærings- og kollektivtransport over Hadselfjorden.

Turister
Disse reiser med bil, bobil, motorsykkel eller buss

Turister bruker vegsystemet for å komme fram til de ulike reisemålene i Lofoten og
Vesterålen. Disse har behov for
- Mer fleksibel og forutsigbar transport mellom Lofoten og Vesterålen
- Vakre reiseopplevelser

Nødetater
Brann
Ambulanse
Politi

Utrykningskjøretøy er avhengig av å komme raskt fram til enhver tid. De har derfor
behov for
- Kortere utrykningstid
- Døgnåpen forbindelse over Hadselfjorden

Andre interessentgrupper
Miljøvern- og
friluftsorganisasjoner
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4.5

Prosjektutløsende behov

Prosjektutløsende behov er det aller viktigste behovet som er kommet fram av behovsanalysen, og som
er hovedårsaken til å gjennomføre endringer transportsystemet.
Mandatet viser til at etter at andre KVUer eventuelt er realisert, vil Hadselfjorden utgjøre den største
hindringen for effektiv transport innenfor regionen. Et viktig tema for KVUen er om andre kryssinger
kan koble sammen regionen på en bedre måte.
Behovsanalysen viser at E10/rv. 85 Tjeldsund – Gullesfjordbotn - Langvassbukt og E10 Fiskebøl Nappstraumen kan gi både regionforstørring og legger til rette for fremtidsrettet lufthavnstruktur.
Etter at disse to strekningene er realisert vil det viktigste behovet være å styrke regional utvikling og
næringslivet ved å knytte Lofoten og Vesterålen bedre sammen. I begrepet regional utvikling inngår
regionale funksjoner som offentlige tjenester, herunder helse, utdanning og luftfart.
Dette gir føl-gende prosjektutløsende behov:
- Bedre vilkårene for regional utvikling og næringsliv ved å redusere ulempene med
Hadselfjorden som trafikal barriere.

4.6

Andre viktige behov

Det er generelle samfunnsmål om å redusere klimagasser og antall drepte og hardt skadde i trafikken.
Den nasjonale sykkelruten i Lofoten og Vesterålen benytter fergesambandet Melbu – Fiskebøl.
Dette gir følgende viktige behov:
- Redusere klimagassutslipp i tråd med både nasjonale og regionale mål.
- Bedre trafikksikkerheten generelt og spesielt for syklende langs fv. 82
- Bedre framkommelighet gjennom Sortland
- Gi akseptabel framkommelighet for syklende langs Nasjonal sykkelrute
- Ivareta transportbehovet til eventuell ny regional lufthavn for Lofoten og Vesterålen.
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Samfunnsmålet er å knytte sammen regionene på begge sider av Hadselfjorden. Foto: Tomas Rolland
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5

Mål, sideeffekter og betingelser

Samfunnsmålet vektlegger å knytte sammen regionene på begge sider av Hadselfjorden.
Effektmålene er reduksjon av reisetid og økt tilgjengelighet, som må oppnås for å oppfylle
samfunnsmålet.

5.1

Samfunnsmål

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.
Transportsystemet skal i 2066 knytte sammen bo-, arbeidsmarkeds- og serviceregionene nord og sør
for Hadselfjorden på en effektiv måte.

5.2

Effektmål

Effektmål er målbare virkninger for brukerne som bidrar til at samfunnsmålet oppfylles, og er utledet fra det
prosjektutløsende behovet. 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. I vurderingene av
måloppnåelsen til konseptene legges det mest vekt på effektmålene.
Akseptable reisetider for daglig arbeidspendling er generelt i Norge fra 45 minutter til omlag 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.

Effektmål

Indikator

Tidsmål

Akseptabel reisetid for dagpendling mellom Stokmarknes og Svolvær

Reisetid
45 minutter

Akseptabel reisetid for dagpendling,
service og samhandling mellom Sortland
og Svolvær

Reisetid
1 time

Redusere begrensninger i
valg av reisetidspunkt

Mindre enn 15 minutter ventetid
på ferge.

Redusert reisetid

Bedre tilgjengelighet

Tabell 22 Effektmål
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5.3

Viktige samfunnsmål og ønskede sideeffekter

Generelle samfunnsmål og ønskede sideeffekter er basert på viktige behov. Ved sammenligning mellom
konseptene har generelle samfunnsmål og ønskede sideeffekter lavere vekt enn effektmål.
Generelle samfunnsmål

Indikator

Bedre trafikksikkerhet

Antall drepte og hardt skadde personer skal reduseres.

Reduserte klimagassutslipp

Samlet klimagassutslipp målt i CO2 –ekvivalenter i byggefase og
driftsfase fra vegtrafikk og ferger skal reduseres.

Tabell 23 Generelle samfunnsmål

Ønsket sideeffekt

Indikator

Godt tilbud til syklende langs Nasjonal sykkelrute

Syklende skal ha en trygg og attraktiv rute mellom Lofoten og Vesterålen

Tabell 24 Ønskede sideeffekter

5.4

Betingelser

Betingelser er rammer for utforming av konsepter. Løsninger som ikke oppfyller betingelsene kan
forkastes.

Krav fra andre myndigheter
Krav om universell utforming, andre spesifikke krav fra fylkesmannen og andre myndigheter ivaretas i
videre planlegging.

Tekniske og funksjonelle krav
Veger, tunneler og bruer som inngår i aktuelle konsept skal utformes i tråd med de krav som er gitt i
gjeldende forskrifter, Statens vegvesens normaler og håndbøker og Kystverkets farledsnormal.
Den første tunnelsikkerhetsforskrift i Norge, Tunnelsikkerhetsforskriften for riksveger trådte i kraft
15.5.2007. Tunnelsikkerhetsforskrift for fylkesveg m.m. trådte i kraft 01.01.2015. I praksis er forskriftene
ikke forskjellige. I denne KVUen er vegnettet fylkeskommunalt og punkter fra forskriften som er særlig
aktuelle i forbindelse med denne er:
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1.
		
		
		

Forskrift om minimum sikkerhetskrav til visse tunneler på fylkesvegnettet og kommunalt
vegnett i Oslo (tunnelsikkerhetsforskrift for fylkesveg m.m.), heretter kalt Forskriften, sier i §
Sikkerhetstiltak, Vedlegg I, punkt 2.2.2 at tunneler ikke skal ha stigning over 5 % i
lengderetningen med mindre ingen annen løsning er geografisk mulig.

2.
		
		
		
		
		

Mulighetene for unntak fra kravene i forskriften ligger i § 8 og § 11. § 8 Sikkerhetstiltak sitt
andre punkt sier at hvis tiltak har uforholdsmessig høy kostnad kan det gjøres unntak dersom
sikkerheten blir likeverdig eller forbedret. § 11 Unntak for nyskapende teknikk sier at
nyskapende sikkerhetsutsyr eller nyskapende sikkerhetsprosedyrer kan gi unntak fra kravene
i forskriften. Det forutsettes risikoanalyse etter forskriftens § 10 Risikoanalyse før 			
fylkeskommunen kan gi unntak.
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3.
		
		
		
		
		
		
		

Forskriften viser til kravet om nødutgang på tunneler med lengde over 10 km og ÅDT over
4000 i §8, punkt tre, men selve kravet finnes for øvrig ikke i forskriften. I Statens vegvesens
Håndbok N500 Vegtunneler er dette kravet ført opp i kapittel 3.6, andre punkt. Ettersom
forskriften ikke har noe krav om nødutgang på tunneler (verken under eller) over 10 km og
ÅDT under 4000, legges ikke nødutgang til grunn i KVUen. Forskriftens § 8, Vedlegg I, punkt
2.3.5 angir at en risikoanalyse kan vise at det likevel er nødvendig med nødutgang for
konsepter med tunnel. For å vise forskjellen nødutgang utgjør i kostnader og nytte på et
konseptuelt plan, kan det gjennomføres følsomhetsanalyser som viser dette.

Tunneler utformes også i samsvar med håndbok N500 Vegtunneler, utgitt av Vegdirektoratet 2016.
Tunnelklasse og tunnelprofil fastsettes i samsvar med beregnet trafikk i 2030. Fravik for kravet om
maksimalt 5 % stigning kan gis i særskilte tilfeller der ingen annen løsning er mulig, se for øvrig også
til forskriften over.
Fergesamband skal ha et tilbud som sikrer maksimalt 2 % gjenstående biler og minimum 98 % regularitet
over året.
Alle fergesamband bør fra 2024 ha lav- eller nullutslippsløsning.

Innen 2024 bør alle ferger ha lav- eller nullutslippsløsning. Foto: Tomas Rolland
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Undersjøisk tunnel med utgangspunkt i Fiskebølområdet er et av alternativene til dagens fergesamband. Foto: Ulf Tormod Haraldsen
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6

Mulige løsninger

Det er vurdert en rekke mulige løsninger for undersjøisk tunnel. Noen er forkastet og fire
mulige tunnelløsninger tas med videre. Brukonsepter og innkorting av fergestrekningen
er også vurdert.

6.1

Løsningsmuligheter

Løsningsmulighetene baserer seg på firetrinnsmetodikken:
1. Tiltak som påvirker transportetterspørselen og valg av transportmiddel
2. Tiltak som gir mer effektiv utnyttelse av eksisterende infrastruktur
3. Forbedring av eksisterende infrastruktur
4. Nyinvesteringer og større ombygginger
Effektmålene i KVUen er redusert reisetid og bedre tilgjengelighet. Mulighetene for å oppnå dette vil
bli drøftet i dette kapittelet.

Tiltak som kan påvirke transportetterspørselen og valg av transportmiddel
Innenfor dagens transportsystem med ferge kan for eksempel kollektivtilbud, fergepriser og fergefrekvens
ha betydning for transportetterspørselen og valg av transportmiddel. Høyere fergefrekvens er det
eneste av disse forholdene som kan bidra til måloppnåelse, gjennom å forbedre tilgjengeligheten i
transportsystemet. Dette ansees imidlertid som et tiltak for å effektivisere dagens transportsystem og
behandles i kapittel 6.1.2.
Fergetilbudet kan også reduseres, for eksempel ved å halvere frekvensen. Et redusert fergetilbud vil ikke
redusere reisetiden, og det vil gi dårligere tilgjengelighet og dermed en forverring av dagens situasjon.
Derfor tas ikke denne muligheten med videre.
Eventuelle økte kostnader for fergedriften, som igjen kan innebære høyere billettpriser, kan føre til
nedgang i transportetterspørselen for fergesambandet.
Andre tiltak vil kunne være nasjonale eller regionale reguleringer knyttet til å dempe, redusere eller øke
biltrafikken. En måte å redusere biltrafikken på i aksen Sortland – Stokmarknes – Melbu – Svolvær kan
være å redusere eller avvikle fergetilbudet. En avvikling av fergesambandet vil føre til en forflytning av
trafikken til aksen Sortland – Gullesfjordbotn – Svolvær, noe som vil gi redusert nytte for trafikantene,
lengre transporter, høyere utslipp og økt fare for ulykker. Dette oppfyller ikke målene og tas ikke videre
med i utredningen.

Tiltak som kan effektivisere dagens transportsystem
Intelligente transportsystemer (ITS) innenfor fergedrift, kjøretøy, elektroniske skilt og fergebrikke vil
kunne bidra til å effektivisere sambandet. Dette kan kanskje også bidra til å oppnå målene, for eksempel
ved redusert reisetid. Men det er ikke gjort studier i denne utredningen for å eventuelt kunne tallfeste
dette. Denne type effektiviserende tiltak bør uansett legges til grunn inntil større endringer eventuelt
kan bli aktuelt.
Et fergetilbud med høyere frekvens vil både kunne effektivisere transportsystemet og gi bedre
tilgjengelighet. Dagens fergestørrelse er 90 personbilekvivalenter (pbe). Ferga har 11 avganger i
tidsrommet 06.20 – 22.10. Overfartstiden er 25 minutter. Tiden mellom hver avgang er mellom 1:20 og
1:45. Dette er tilnærmet så høy frekvens som det er mulig å oppnå med én ferge og dagens fartsnivå.
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11 avganger i hver retning med kapasitet 90 pbe gir en daglig kapasitet på 1980 pbe. I 2015 var
kapasitetsutnyttelsen mellom 15 og 30 %, i gjennomsnitt 20 % på årsbasis. Det har de siste årene vært
liten endring i totalmengden av trafikken i sambandet, men det har vært en viss økning av tungtransport/
lengre kjøretøyer. Bortsett fra en viss usikkerhet med mengden turisttrafikk er det ingen andre indikasjoner
på at trafikken med dagens samband kommer til å øke betraktelig i årene framover.
Mulige forbedringer for å gi bedre tilgjengelighet ligger i å bedre frekvensen, og eller nattavganger.
Et mulig fergekonsept kan være to ferger med frekvens 40 minutter i tidsrommet 06.20 – 22.10, og en
ferge med frekvens 1,5 timer om natta.
Regularitet og forutsigbarhet i fergesambandet er i dag svært god, med under 1,5 % kansellerte avganger
og i praksis ikke gjenstående kjøretøy. Så fremt dette nivået opprettholdes er det ingen grunn til å
effektivisere transportsystemet med tanke på regularitet og forutsigbarhet.

Forbedring av eksisterende infrastruktur
Dette trinnet kan omfatte forbedring i fergeinfrastrukturen innenfor dagens samband mellom Fiskebøl
og Melbu og tiltak på fv. 82 mellom Sortland og Melbu.
Fergetiltak
Den teknologiske utviklingen for drift av ferger, med hensyn på å redusere klimagassutslipp, går raskt.
Aktuell teknologi er helelektrisk ferge, dieselelektrisk (hybrid) eller hydrogenferge. Når det skal inngås
nytt anbud for fergedrift bør det legges til grunn at det så langt er mulig benyttes tilgjengelig teknologi
for lav- eller nullutslippsløsninger, herunder nødvendig strømforsyning og batteribanker. Dette vil da
også gjelde for neste fergeanbud for sambandet Melbu – Fiskebøl, som går ut i 2022, med en opsjon på
enda et år, til og med 2023. Ettersom man ikke vet hvor langt utviklingen har kommet i 2022-23, ansees
det derfor ikke hensiktsmessig å gå mer detaljert inn på dette i KVUen.

Det er mulig å gjøre innkortninger på fylkesveg 82 for å redusere reisetida mellom Sortland og Stokmarknes. Foto: Tomas Rolland
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Mulige tiltak på fv. 82
Mandatet sier at KVU skal gjøre vurderinger av alternative kryssinger av Hadselfjorden. Imidlertid vil
også tiltak på fv. 82 Sortland – Melbu bidra til å redusere reisetiden mellom Sortland, Stokmarknes og
Svolvær. Avstanden mellom Sortland bru og Melbu fergekai er 45 km. 17 km har fartsgrense lavere enn
80 km/t, av dette 12 km i Sortland, Stokmarknes og Melbu.

Figur 19 Mulige tiltak på fv. 82 Sortland – Melbu

Mulige forbedringer på fv. 82 er tiltak for å heve fartsgrensen, og innkorting mellom Hadseløya og
Hadselbrua eller Hadseløya og Skagen på Langøya med ny trase. Sistnevnte alternativ er antakelig kun
aktuelt hvis det skulle bli aktuelt med ny lufthavn på Skagen, som vil ligge i sjøen der dagens brutrase
går. Avinor og Statens vegvesen sin utredning Framtidig transportløsning for Lofoten, Ofoten og
Vestålen anbefaler ikke å gå videre med et slikt konsept. Tabellen under viser beregnet reisetid med ulike
fartsgrenser, med ny trase mellom Hadseløya og Hadselbrua og ny trase mellom Hadseløya og Skagen.

Tiltak

Reisetid, minutter

Dagens fartsgrenser

38

Fartsgrense heves til 80 km/t utenom tettstedene

36

Innkorting med ny trase Hadseløya – Hadselbrua

33

80 km/t utenom tettstedene og ny trase Hadseløya – Hadselbrua

31

80 km/t utenom tettstedene og ny trase Hadseløya – Skagen

30

Tabell 25 Mulige tiltak på fv. 82 Sortland – Melbu
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Omlegging Hadseløya – Hadselbrua kan redusere veglengden med 4,5 km og reisetiden med 5 minutter.
Heving av fartsgrensen utenom tettstedene til 80 km/t gir 2 minutter reduksjon i reisetiden. Samlet kan
reisetiden reduseres med 7 minutter i dette alternativet og 8 minutter med å ny trase mellom Hadseløya
og Skagen.
Dersom fartsgrensen kunne settes til 90 km/t utenom tettstedene ville gi en ytterligere reisetidsreduksjon
på 3 minutter. Reisetiden mellom Melbu og Sortland vil samlet maksimalt kunne reduseres med 11
minutter.
Tiltak på fv. 82 vil ikke inngå i konsepter, men kan inngå som følsomhetsbetraktninger ved vurdering av
måloppnåelse ved konsepter for kryssing av Hadselfjorden.

Nyinvesteringer og større ombygginger
Mellom Hadseløya og Austvågøya er fjordbredden 4 - 6 km og dybden omkring 180 meter. I prinsippet
kan en kryssing være mulig med tunnel i fjell eller en bruløsning.
Undersjøisk tunnel
I henhold til tunnelsikkerhetsforskriften for fylkesveg m.m., som trådte i kraft 1.1.2015 er kravet for
stigning i vegtunneler over 500 meter maksimalt 5 %. Tunnelsikkerhetsforskriften for riksveger trådte
i kraft 15.5.2007. I utgangspunktet utredes derfor ikke tunnelalternativer med mer enn 5 % stigning.
Men ettersom det er sannsynlig med store kostnadsreduksjoner for en brattere tunnel på inntil 8 % er
en slik mulighet også vurdert her. I tillegg er det i denne vurderingen lagt vekt på at dette vil være en
lavtrafikkert tunnel. Av de 36 undersjøiske tunnelene i Norge har kun en tunnel maksimal stigning på
5 %, 14 har mellom 5 og 8 %, og 21 har maks stigning mellom 8 og 10 %.

Figur 20 Muligheter for fergefri kryssing av Hadselfjorden
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Ettersom tunnelene som er bygd i de senere årene har vært planlagt lenge, det vil si fra før 2007, har
det inntil nå blitt gitt dispensasjoner for stigningskravet. 19 av de undersjøiske tunnelene er i dag på
fylkesvegnettet, 16 er på riksvegnettet og en benyttes kun til petroleumsvirksomhet i Hammerfest.
For undersjøiske tunneler legges det i tidligstadium-utredninger normalt opp til minimum 50 meter
fjelloverdekning på dypt vann og 30 meter ved land. Lavere overdekning vil kunne gi kortere tunnel og
reduksjon i kostnader. I denne KVUen er ovennevnte kriterier lagt til grunn og nærmere detaljering om
fjelloverdekning må eventuelt komme på videre planstadium.
Fjorden er kartlagt flere ganger med hensyn på dybder og geologi, jfr. situasjonsbeskrivelsen.
Vurderte muligheter for undersjøisk tunneler og bruer for kryssing av Hadselfjorden.

Forkastede muligheter
Forkastede muligheter tas ikke med videre som konsepter.
Tunnel øst for Sløverfjorden til Hadseløya, Mulighet 8
En tunnel med maksimalt 5 % stigning som starter på Austvågøya øst for Sløverfjorden vil ikke bli kortere
enn en tunnel vest for Sløverfjorden, reisetiden vil bli lengre og trafikk mellom Lofoten og Vesterålen må
passere to undersjøiske tunneler. I tillegg kan deler av tunnelen komme til å følge en forkastningssone
på langs. På grunn av disse forholdene forkastes denne muligheten.
Tunnel med kryss i Sløverfjordtunnelen, Mulighet 7
En tunnel som knyttes til eksisterende tunnel under Sløverfjorden vil få lengde 10-11 km. En slik
løsning vil imidlertid ikke oppfylle stigningskravene i gjeldende tunnelsikkerhetsforskrift ettersom
Sløverfjordtunnelen har 8 % stigning. Kryss i bunnen av tunnelen vil også medføre at Sløverfjordtunnelen
blir en flaskehals for tungtransport langs Lofast og fra Vesterålen. I henhold til Vegnormal N500, kap. 3.7
Kryss i forbindelse med tunnel, heter det at: Kryss skal ikke anlegges i tunnel. Tunnelen vil også måtte
gå på langs av Sløverfjordforkastingen. Denne muligheten utredes derfor ikke videre.
Tunnel fra Fiskebøl-området til Hadseløya, Mulighet 4 og 6
Tunneler med påhugg vest for Sløverfjorden, i Fiskebølområdet vil ha lengde på 13 til 15 km. I dette området
er det flere alternativer for en tunneltrase. Største havdybde er ca. 180 meter og løsmassemektigheten
er mellom 45 og 60 meter. I tillegg til to kjente forkastningssoner midtfjords er det sannsynligvis en
forkastingssone nært land på Austvågøya ved Fiskebøl.
To muligheter for tunnel vest for Sløverfjorden som knyttes til E10 vest for Arnøya er forkastet. Dette
er Mulighet 4 som går vestover fra Arnøysundet og Mulighet 6 som går østover, under Arnøya og
ut Sløverfjorden. Mulighet 4 fordi det vil være stor risiko for å måtte krysse forkastingssonen nært
land, der fjelloverdekningen er minst. For Mulighet 6 er begrunnelsen at tunnelen ikke vil klare
å få nok fjelloverdekning i Sløverfjorden for å klare 5 % stigning, og den vil måtte gå på langs av
Sløverfjordforkastingen.

Muligheter som tas med videre
Undersjøisk tunnel
De videre omtalte mulighetene for undersjøisk tunnel er lokalisert vest for Sløverfjorden på Austvågøya
og går under Hadselfjorden til Hadseløya, unntatt Mulighet 9 som har påhugg øst for Sløverfjorden. Disse
mulighetene vil redusere reisetidene og alle unntatt Mulighet 9 oppfyller tunnelsikkerhetsforskriftens
krav. Det blir i forbindelse med KVUen også gjort en tunnelrisikovurdering på overordnet nivå, for å
vurdere risiko i aktuelle tunnelkonsepter. En eventuell risikoanalyse etter tunnelsikkerhetsforskriftens
§10 ansees å høre til mer detaljert planlegging enn KVU og utføres ikke i denne prosessen. Forhold og
muligheter for sykling behandles i kap. 5.2.
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Tunnel fra Fiskebøl – området til Hadseløya, Mulighet 2, 3 og 5
Dybden til havbunnen er i denne korridoren ca. 180 meter og dybden til fjell er om lag 220-230 meter.
To forkastningssoner ca. midtfjords må krysses. Dybden på disse, samt at de går tilnærmet på tvers
av tunnelens driveretning gjør at det ikke forutsettes spesielt store utfordringer med å krysse de.
Tunnellengden for disse mulighetene vil med stigning på 5% bli omkring 14-15 km. Av mulighetene 2,
3 og 5 er sistnevnte den som ser best ut og gir kortest reisetid.
Tunnel fra Hadselsanden til Melbu, Mulighet 1
En annen mulighet er undersjøisk tunnel fra Hadselsanden til Melbu som med 5 % stigning vil få lengde
10-11 km. Dybden til havbunnen er omtrent det samme som med Fiskebøl-alternativet, men dybden
til fjell antas å være mellom 200 og 210 meter. Forkastningssonene i korridoren fra Fiskebøl antas å
fortsette i dette området. Det må også bygges vegforbindelse, inkludert en 2,6 km lang tunnel mellom
Hadselsanden og E10 ved Laupstad. På Hadseløya må det etableres en ca. 3,7 km lang vegforbindelse
mellom tunnelportal og fv. 82. Det kan også være en mulighet å legge framtidig veg lengre unna Melbu,
med en lengre tunnel og lengre omkjøringsveg helt fram til Vassvika. Eller det kan være aktuelt med en
mye kortere løsning, ved å legge ny veg gjennom sentrum av Melbu, til der dagens fv. 82 slutter.
Øst for Sløverfjorden: Holdøya – Hadseløya, Mulighet 9
En mulighet er tunnel med brattere stigning på maksimalt 8 % mellom Holdøya, rett øst for
Sløverfjordtunnelen, og Sjøneset på Hadseløya. Stigning på 8 % oppfyller ikke tunnelsikkerhetsforskriften
men er valgt fordi dette tidligere var maksimal stigning i undersjøiske tunneler. Dette er vurdert fordi en
slik mulighet antas å ha en vesentlig lavere kostnad.
Tunnel fra Strønstad til Melbu, Mulighet 10
Tunnel fra Strønstad til Melbu vil med 5 % stigning bli om lag 10-11 km lang. Dybden til havbunnen er
omtrent det samme som med Fiskebøl-alternativet men dybden til fjell antas å være mellom 200 og
210 meter. Forkastningssonene i korridoren fra Fiskebøl antas å fortsette i dette området. Det må også
bygges vegforbindelse på om lag 4 km fra dagens E10 Lofastkryss ved Fiskebøl. På Hadseløya vil
Mulighet 10 være identisk med Mulighet 1.
Bruløsning for kryssing av Hadselfjorden
Det er gjort en overordnet vurdering av kryssing av Hadselfjorden med bru, Vurderinger av bruløsninger
(Vedlegg 9). Med en fjordbredde på 4 km og dybde nærmere 200 meter vil kryssing med bru medføre
grensesprengende løsninger i verdenssammenheng.
Hadselfjorden er i hovedsak eksponert for vestlige vinder og bølger, og ligger åpent ut mot havet.
Flytebru eller rørbru anses som lite egnet i Hadselfjorden på grunn av store havdønninger, havbølger
og sterk vind.
Det anses å være mulig med en hengebru med ett spenn med tårn på grunt vann eller i tre spenn med
to tårn ute i fjorden. Med tre spenn kan tårnene forankres med betongunderstell, i prinsippet tenkt som
condeep-plattformer, som er kjent norsk teknologi fra petroleumsindustrien. Det vil være nødvendig
med et omfattende undersøkelsesprogram for å avklare gjennomførbarhet og kostnader. Muligheten
med bru vurderes videre i et konsept.
Flytting av fergesambandet over Hadselfjorden
Det er en mulighet å flytte dagens fergesamband ca. tre km lengre øst i fjorden til Ringen/
Holdøya – Vassvika. Dette innebærer at trafikken mellom Lofoten og Vesterålen må kjøre gjennom
Sløverfjordtunnelen. Det er vurdert to mulige fergeleier på Holdøya og et på Ringen på Austvågøya. På
Hadseløya er det vurdert to mulige fergeleier i Vassvika.
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Figur 21 Muligheter for ferge over Hadselfjorden

Sambandet kan kortes inn til omlag 4,5-5 km mellom Vassvika og Holdøya og til 5,6 km mellom Vassvika
og Ringen. Et samband fra Vassvika til Holdøya eller Ringen vil kunne få en overfartstid på henholdsvis
12 og 15 minutter, og redusere reisetiden med omlag 15 minutter. Et kortere samband vil være en fordel
med tanke på bruk av elektriske ferger.
I Vassvika vil det sannsynligvis være utfordringer med vind vinterstid. Det er derfor sannsynlig at det må
etableres en eller to moloer, for å få akseptable kaiforhold.
Også på Holdøya vil det kunne være vindutfordringer, som sannsynligvis også vil kreve molo. Ringen
trenger neppe molo, og det har vært lokalbåtanløp der tidligere som fungerte bra.
Vegtilknytninger, kryss, oppstillingsplasser og tilkobling til elektriske anlegg antas å være uproblematiske
både på Hadseløya og på Ringen/Holdøya.

6.2

Delanalyser/partielle analyser

Sykling
Mulige løsninger for å ivareta sykling langs Nasjonal sykkelrute kan være:
Kryssing med ferge:
a) Syklende benytter ferga som i dag.
b) Benytte fergekonsept 1 til Nasjonal sykkelrute. I dette tilfellet må også Sløverfjordtunnelen oppgraderes.
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Kryssing med elektrisk, selvgående/autonom ferge
Det etableres en selvgående ferge som tar gående og syklende over Hadselfjorden, som for eksempel:
https://gemini.no/2018/06/forerlose-ferger-kan-erstatte-gangbruer/
Kryssing med bru
Det må etableres sykkelfelt med god sikring mot vind. Sykkelruta bør flyttes fra yttersida av Hadseløya
til fv. 82 hvis brua knyttes til Hadseløya øst for Melbu. Det bør etableres bedre løsning for syklende
langs fv. 82 mellom tunnelen og Stokmarknes, og vurdere tiltak for syklende langs Stokmarknes – Rise.
Kryssing med tunnel
Alt. 1 Sykling i rømningstunnel.
Rømningstunnelen må ha tilfredsstillende belysning og sikkerhetstiltak. Sykkelruta bør flyttes fra yttersida
av Hadseløya til fv. 82. Det bør etableres bedre løsning for syklende langs fv. 82 mellom tunnelen og
Stokmarknes, og vurdere tiltak for syklende langs Stokmarknes – Rise.
Alt. 2 Bruke hovedtunnelen basert på løsninger med bestilling av bil, for eksempel en førerløs bil som
kan bestilles med en app, eller benytte rutebuss med mulighet for å ta med sykkel
Flytte Nasjonal sykkelrute og ikke krysse Hadselfjorden
Flytte Nasjonal sykkelrute til E10 Lofast og oppgradere tunnelene der.
a: Ruta følger Lofast til Gullesfjordbotn
b: Ruta følger Lofast til Hanøy ved Raftsundet, ferga Hanøy – Kaljord og fv. 822 til Sigerfjord.

Forklaring på nummeringen i kartet:
• 1-alternativene er ferge
• 2-alternativet er bru
• 3 alternativene er tunnel
Figur 22 Muligheter for Nasjonal sykkelrute mellom Lofoten og Vesterålen
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Bobiler med sykler på ferga er et vanlig syn i Lofoten og Vesterålen sommerstid. Foto: Nils Petter Rusånes

Fylkesveger til og fra regionsenteret Sortland
Det er gjort en partiell analyse for å se etter muligheter for å redusere reisetider også for andre fylkesveger
i Vesterålen enn fv. 82. Analysen er i sin helhet vist i Andre fylkesveger i Vesterålen (Vedlegg 8) og viser
potensialet for å redusere reisetiden mellom kommunesentrene i Vesterålen og for to alternativer for ny
veg fra Vesterålen til Svolvær i Lofoten. Disse to alternativene oppnår ikke effektmål om reisetid godt
nok og utredes derfor ikke videre. Alternativene er gjensidig utelukkende for kryssing av Hadselfjorden
med en fergefri løsning. Data fra NVDB om kurvatur og fartsgrenser ligger til grunn sammen med grove
vurderinger av mulig omlegginger. Omlegginger berører ikke verneområder, men nærmere undersøkelser
utover dette er ikke utført. Angitte kostnader er gjort på et overordnet usikkerhetsnivå på ca. +/-40 %.
Dagens
reisetid

Ny reisetid
Minutter

Sortland – Melbu 1)

38

31

500

Sortland – Melbu 2)

38

30

1600

Strekning

Antatt kostnad
mill. kr

Sortland – Straume i Bø

50

35

2 100

Sortland – Myre i Øksnes

40

33

1 200

Sortland – Andenes i Andøy

90

80

1 800

Sortland – Sigerfjorden - Svolvær

165

80

5 700

Sortland – Sortlandssundet – Svolvær 3)

-

78

3 600

Stokmarknes – Sortlandssundet – Svolvær 3)

-

75

3 600

Tabell 26 Muligheter på fv. 82 og andre fylkesveger
1)
2)
3)

Fartsgrense 80 km/t, og ny kryssing av Børøysundet med bru.
Med ny kryssing av Langøysundet med undersjøisk tunnel.
Med veg fra E10 i Ingelsfjord på Hinnøya, via Lonkanfjorden til Kvitnes, til kryssing av Sortlandssundet med
undersjøisk tunnel til Gjerstad på Langøya.
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Framtidige løsninger for kollektivtransport
Både ved dagens løsning, eventuell flytting av fergeleiet eller fergefri forbindelse over Hadselfjorden vil
det kunne være muligheter for andre løsninger for kollektivtransport i framtida. Dagens kollektivtilbud
er et tilbud som knytter regionene sammen, og muliggjør å reise kollektivt for å nå servicerelaterte
funksjoner i samfunnet, men ansees ikke å være et pendlingstilbud.
Hvis man i framtida skal etablere et kollektivbasert pendlingstilbud i denne transportkorridoren må det
planlegges for det gjennom en egen kollektivplan. Dette bør skje på et tidlig stadium i en eventuell videre
planleggingsprosess i samarbeid mellom fylkeskommunen, kommunene, næringslivet og organisasjoner.
En kan da koordinere en slik prosess med for eksempel planlegging etter plan- og bygningsloven.

Dagens busstilbud er ikke tilrettelagt for lang pendling, men det er mulig å planlegge andre kollektivløsninger i framtiden.
Foto: Tomas Rolland
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7

Konsepter

I tillegg til dagens ferge mellom Melbu og Fiskebøl, er det vurdert et konsept med kortere
fergesamband, fire konsepter med undersjøisk tunnel og et konsept med bru. Brukonseptet
er forkastet på grunn av uforholdsmessig høye kostnader og uprøvd teknologi.

7.1

Anslag av investeringskostnader

Det er gjennomført en kostnadsoverslagsprosess etter Statens vegvesens Anslag-metode.
Usikkerhetsnivået på kostnadene er +/- 40 %. Kostnadene i konseptkapittelet er angitt i P50-verdien, som
er ca. i midten av forventet kostnadsnivå som kostnaden med 99 % sannsynlighet vil ligge innenfor med
+/- 40 %. Ettersom P50 ligger i midtsjiktet av +/- 40 % kan kostnaden gå betydelig opp og ned i eventuelle
videre detaljerings- og plannivå. Tabellen under viser en oversikt over de anslåtte investeringskostnadene
for alle konseptene.

Kostnadsnivå i
milliarder 2020 kr.

P50

Referanse

Fergekonsept

Tunnelkonsepter

0 og 0+

1

2

3

4

5

0

0,4

4,0

3,7

2,3

3,0

Tabell 27 Investeringskostnader for konsepter

7.2

Kostnader til null- eller lavutslippsdrift av ferger

Null- eller lavutslippsferger forutsettes benyttet i alle fergekonsept, også i 0-konseptet. I alle
fergekonseptene er nødvendig strømtilførsel og fortøyningssystem inkludert i investeringskostnadene.
Anskaffelse av ferger regnes ikke som investering, men inngår i årlige drifts og kapitalkostnader.

7.3

Konsepter i alternativanalysen

Oversikt over konsepter
Under er det på kart vist en oversikt over alle konsepter, som utredes videre i KVU Hadselfjorden.
0-konseptet danner referansealternativ for de andre konseptene. I disse konseptene inngår ett
fergekonsept og fire konsepter med undersjøisk tunnel som krysser Hadselfjorden. Hvert enkelt konsept
er beskrevet i de følgende avsnitt.
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Figur 23 Oversiktskart konsepter

Figur 24 Alle aktuelle konsepter
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Konsept 0. Dagens ferge
Konsept 0 er referansen til øvrige konsept. I 0-konseptet opprettholdes dagens transportsystem
over Hadselfjorden med tilhørende veger og ferge med 11 rundturer om dagen mellom Fiskebøl og
Melbu. I dette inngår de drifts- og vedlikeholdskostnader som er nødvendige for at transportsystemet
skal fungere. Kostnader med framføring av strømnett, batteribank og ladeutstyr for ferge med lav- og
nullutslippsteknologi er anslått til ca. 25 mill. kr.
Frekvensen i fergesambandet beholdes som i dag. Variasjoner i ruter og tilbud kan for eksempel gjøres
med 1-2 avganger på natta.

Figur 25 Konsept 0 - Referansealternativet

Konsept 0+. Dagens ferge med forbedret frekvens
I Konsept 0+ beholdes dagens fergesamband, men frekvensen forbedres 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. Dette vil i praksis si fem avganger om natta. For å få til dette
må fergedriften baseres på to fartøy. Størrelsen på fergene kan reduseres til om lag 50 PBE, mot dagens
90. Anskaffelse av ferger regnes ikke som investering, men inngår i årlige drifts og kapitalkostnader.
Det er ingen investeringskostnader ut over det som er i 0-konseptet.
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Konsept 1A. Flytting av fergesambandet
I dette konseptet flyttes dagens fergesamband 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. Konseptet innebærer at det må etableres nye fergeleier på Ringen og i Vassvika.

Hovedposter fra Anslag

Tiltak

Tiltak fergeleie Ringen

Veg og g/s-veg
Nytt fergeleie
Fergekai

Tiltak fergeleie Vassvika

Veg og g/s-veg
Nytt fergeleie
Fergekai
Moloer

Lav- eller nullutslipps ferge-drift

Framføring av strømnett
Batteribank og ladeutstyr for ferge

Usikkerhetsfaktorer

Uforutsette forhold, økte krav m.m.

Sum kostnad (P50)

0,4 mrd. kr.

Tabell 28 Hovedelementer i Konsept 1

Figur 26 Konsept 1
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Konsept 1B. Flytting av fergesambandet med forbedret frekvens
I Konsept 1B er fergesambandet det samme 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. Dette vil i praksis si fem til seks avganger om natta. For
å få til dette må fergedriften baseres på to fartøy. Størrelsen på fergene kan reduseres til om lag 50
PBE, mot dagens 90. Anskaffelse av ferger regnes ikke som investering, men inngår i årlige drifts og
kapitalkostnader. Det er ingen investeringskostnader ut over det som er i Konsept 1A.

Tunnelkonsepter
Det er utredet fire konsepter som krysser Hadselfjorden med undersjøisk vegtunnel. I alle disse
konseptene inngår undersjøisk tunnel med tunnelprofil 9,5 meter. For tre av tunnelene er stigningen
på 5 % i tråd med forskrift om minimum sikkerhetskrav til visse tunneler på fylkesvegnettet og kommunalt
vegnett i Oslo (tunnelsikkerhetsforskrift for fylkesveg m.m.). Høyest tillatte stigning etter forskriften er
5 %, om ikke det finnes noen annen geografisk løsning. Et konsept med stigning 8 % er også utredet.
Ifølge forskriften skal det etableres nødutgang (for eksempel nødgalleri, rømningstunnel) i tunneler
som er mellom 0,5 og 10 km lange og har ÅDT på over 8000, og for tunneler som er over 10 km lange
og har ÅDT over 4000.
Med framtidig ÅDT på mellom ca. 1000 til ca. 1400 for tunnelene i de fire tunnelkonseptene, er det ingen
av de som omfattes av dette kravet i forskriften, og det legges derfor ikke til grunn nødutgang i disse
konseptene. Imidlertid sier forskriften også at det kan etableres nødutgang dersom en risikoanalyse etter
§10 i forskriften tilsier dette. En slik risikoanalyse er ikke aktuelt å gjennomføre på dette utredningsstadiet,
men fordi det kan bli aktuelt på et senere planstadium er det regnet kostnader også for konseptene
med nødutgang, i form av rømningstunnel med tverrslag til hovedtunnelen. Dermed kan det gjøres
følsomhetsanalyser for konseptene også med en slik løsning.
Det vil ikke være tillatt å sykle gjennom de undersjøiske vegtunnelene i konseptene. Sykling må derfor
skje via E10 Lofast, med buss eller med egen sykkelferge over Hadselfjorden. Det kan tenkes at det kan
være mulig å sykle gjennom en nødutgang/rømningstunnel, men dette er ikke utredet videre i KVUen.

Nødutgang til rømningstunnel kan redusere risikoen i undersjøiske tunneler. Foto: Knut Opeide
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Konsept 2. Tunnel Fiskebøl
Konsept 2 omfatter 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.

Hovedposter fra Anslag

Tiltak

Veg i dagen

Tilførselsveger
Kryss mm.

Fjelltunnel

Hadselfjordtunnelen

Usikkerhetsfaktorer

Uforutsette forhold, økte krav m.m.

Sum kostnad (P50)

4 mrd. kr.

Tabell 29 Hovedelementer i Konsept 2

Figur 27 Konsept 2
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Konsept 3. Tunnel Hadselsanden

Konsept 3 omfatter 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.

Hovedposter fra Anslag

Tiltak

Veg i dagen

Tilførselsveger
Kryss mm.

Konstruksjoner

Bruer

Fjelltunnel

Hadselfjordtunnelen
Morfjordtunnelen

Usikkerhetsfaktorer

Uforutsette forhold, økte krav m.m.

Sum kostnad (P50)

3,7 mrd. kr.

Tabell 30 Hovedelementer i Konsept 3

Figur 28 Konsept 3
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Konsept 4. Tunnel Holdøya
Konseptet omfatter 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 omlag 8-9 km lang.

Hovedposter fra Anslag

Tiltak

Veg i dagen

Tilførselsveger
Kryss mm.

Fjelltunnel

Hadselfjordtunnelen

Usikkerhetsfaktorer

Uforutsette forhold, økte krav m.m.

Sum kostnad (P50)

2,3 mrd. kr.

Tabell 31 Hovedelementer i Konsept 4

Figur 29 Konsept 4
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Konsept 5. Tunnel Strønstad
Konseptet omfatter undersjøisk tunnel på om lag 10 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. Med stigning på 5 % blir lengden på tunnelen omlag 10-11 km lang.
Hovedposter fra Anslag

Tiltak

Veg i dagen

Tilførselsveger
Kryss mm.

Fjelltunnel

Hadselfjordtunnelen

Usikkerhetsfaktorer

Uforutsette forhold, økte krav m.m.

Sum kostnad (P50)

3 mrd. kr.

Tabell 32 Hovedelementer i Konsept 5

Figur 30 Konsept 5
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7.4

Forkastede konsepter

Konsept 6. Bru Holdøya
Konseptet omfatter alternativer med 3,5 - 5 km lange kryssinger med hengebru over Hadselfjorden.
Alternativene som er grovt vurdert er Seløya – Melbu øst, Holdøya – Vassvika og Slåttøya-Tangneset.
Det må også etableres tilførselsveger og bruer/fyllinger på grunt vann. Traseen som ser mest sannsynlig
ut er Holdøya-Vassvika. Konseptet omfatter tilførselsveger til brua fra E10 og fv. 82. Grove vurderinger
tilsier at totalkostnaden for konseptet minimum vil ligge mellom 15 og 20 mrd. Konseptet gir omtrent
samme reisetid som tunnelkonseptene.
Begrunnelse for å forkaste konseptet
Konseptet forkastes fordi totalkostnaden for konseptet er uforholdsmessig høy sammenlignet med å
bygge tunnel, som er grovt vurdert til en femdel av kostnadene. Teknologien er i tillegg uprøvd på en
så lang bru over en så dyp fjord.

Figur 31 Konsept 6

Med en fjordbredde på 4 kilometer og dybde på 200 meter vil brukryssing over Hadselfjorden utfordre dagens kjente teknologi.
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8

Transportanalyse

Alle konsepter vil føre til mindre endringer av trafikkbildet. All trafikk mellom Lofoten og
Vesterålen vil gå i en ny tunnel, i tillegg til at dagens trafikk til og fra Hadseløya og deler av
Langøya og østover vil overføres til tunnelen. Eventuell innføring av bompenger vil kunne
påvirke trafikkstrømmene.

8.1

Sammenstilling av transportanalysen

Trafikkanalysene er basert på beregninger med delområdemodell Hadsel, som er basert på regional
transportmodell for Region nord.
Trafikk i 2020 med dagens transporttilbud med ferge Melbu – Fiskebøl er om lag 250 kjøretøy i døgnet
(ÅDT), og trafikk på Lofast 1060. I 2030 forventes den å ha økt til 1300 på Lofast. Tabellen under viser
en oversikt over trafikken i de forskjellige konseptene.
Konsept
0

0+

1A

1B

2

3

4

5

Melbu Fiskebøl

250

320

360

420

1070

1000

1450

1200

Lofast

1300

1300

1300

1250

1100

1050

1300

1100

Tabell 33 Årsdøgnstrafikk (ÅDT) i konseptene i 2030.

Økning av frekvens med Konsept 0+ gir en økning på ca. 70 i ÅDT. Flytting av fergesambandet og økt
frekvens vil øke fergetrafikken til ÅDT til mellom 360 i Konsept 1A og 420 i Konsept 1B. ÅDT i undersjøisk
tunnel vil bli omkring 1100-1200, med små variasjoner mellom konsept 2, 3 og 5. Konsept 4 vil ha noe
høyere trafikk med ÅDT på om lag 1450.
De viktigste virkningene på trafikken i området:
- For konseptene med undersjøisk tunnel kommer all trafikken mellom Lofoten og Vesterålen til å
gå i tunnelen. Det vil kunne oppstå et unntak for deler av trafikkmengden hvis det blir innført
bompenger på strekningen. Dette unntaket vil da gjelde i 15 år, til innkrevingsperioden er over.
- Trafikk østfra til og fra Hadseløya og deler av Langøya, inkludert laksetransport fra Stokmarknes
vil kjøre tunnelen i stedet for rv. 85. Samme unntak som i det første punktet vil gjelde der.
- ÅDT i Sortland by vil i praksis være uendret med tunnelkonseptene, men tungtransport til og
fra Stokmarknes som ikke skal innom Sortland vil falle bort. Dette er en positiv effekt for trafikkbildet i Sortland sentrum. (jf. Viktige behov)
- Trafikken på fv. 82 mellom Melbu og Sortland forblir enten uendret eller får en liten økning i
konseptene og gir dermed ikke bedre forhold for syklister.
Hvordan trafikken er i dag (2020), i 2030 og som følge av konseptene vises i de følgende underkapitlene.
Kjt/d er det samme som årsdøgnstrafikk (ÅDT).
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8.2

Trafikk med nullkonseptet, i 2020 og 2030

Figur 32 Dagens trafikk

Kartet viser dagens trafikk (2020), med om lag 250 i ÅDT på fergesambandet
fs. 82 Fiskebøl-Melbu og 1200 på E10 Lofast.

Figur 33 Trafikk i 2030 med dagens transportsystem

Kartet viser trafikken i 2030 med dagens transportsystem.
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8.3

Trafikk i 2030 med omlegging av fergesambandet

Figur 34 Trafikk Konsept 1A

Kartet viser at trafikken i Konsept 1A. Flytting av fergesambandet gir en økning i ÅDT fra 270
til 360 på fergesambandet. Det blir noe nedgang på rv. 85, men små utslag på øvrige veger.
For Konsept 1B vil denne effekten bli forsterket ved en økning i ÅDT til 420.
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8.4 Trafikk i 2030 med tunnelkonseptene
Konsept 2

Figur 35 Trafikk Konsept 2

Konsept 2 gir en betydelig trafikkvekst over Hadselfjorden sammenlignet med dagens
fergesamband. Dette er trafikk som i dag kjører E10 Lofast, noe nyskapt trafikk mellom
Melbu og Fiskebøl og overføring av trafikk som i dag kjører rv. 85 til og fra østover.

Konsept 3

Figur 36 Trafikk Konsept 3
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Konsept 3 gir noe mindre trafikk sammenlignet med konsept 2. Traseen blir noe
lengre for trafikk fra E10 Lofast og gir mindre overføring fra rv. 85. Dette konseptet
halverer omtrent trafikken mellom Laupstad og Lofast-krysset ved Fiskebøl.

Konsept 4

Figur 37 Trafikk Konsept 4

Konsept 4 gir en betydelig trafikkvekst sammenlignet med dagens fergesamband. Dette
er konseptet som gir mest overføring av trafikk fra rv. 85.
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Konsept 5

Figur 38 Trafikk Konsept 5

Konsept 5 gir også en betydelig trafikkvekst på 1200 sammenlignet med dagens
fergesamband og en ÅDT på E10 Lofast på ca. 1100.
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9

Samfunnsøkonomisk analyse

Fergekonseptene har best samfunnsøkonomi, deretter følger tunnelkonseptene 4
Holdøya og 5 Strønstad. Alle utbyggingskonsepter har konfliktpotensial for ikke-prissatte
virkninger, men med muligheter for å redusere negative virkninger er konfliktpotensialene
ikke store i nasjonalt perspektiv.

9.1

Prissatte virkninger

I de samfunnsøkonomiske beregningene av de ulike alternativene er det lagt til grunn at prosjektet skal
åpnes for trafikk i 2026 med sammenligningsår 2022. Alle virkningene av prosjektet beregnes over en
40 års tidshorisont fra 2026 og neddiskonteres til sammenligningsåret. Alle kostnader og økonomiske
størrelser oppgis i 2020-prisnivå.
De prissatte tema diskonteres og summeres til nåverdi over analyseperioden. Tema som er prissatt og
beregnes av EFFEKT versjon 6.73 er:
TRAFIKANTER OG TRANSPORTBRUKERE
• Trafikantnytte
• Ulempekostnader for ferjetrafikanter
OPERATØRER
• Kostnader
• Inntekter
• Overføringer
Tallene for operatører er ikke vist i de samfunnsøkonomiske oppstillingene, ettersom dette i praksis er
et nullregnskap og resultatet blir tilnærmet null.
DET OFFENTLIGE
• Anleggskostnader
• Drifts- og vedlikeholdskostnader
• Overføringer
• Skatte- og avgiftsinntekter
SAMFUNNET FOR ØVRIG
• Ulykkeskostnader
• Støy og luftforurensning
• Skattekostnader
• Restverdi
Til slutt trekkes kostnadssiden i Det offentlige og Samfunnet for øvrig fra nyttesiden i Trafikanter og
transportbrukere, og man får netto nytte (NN), som er det samme som netto nåverdi. Netto nytte pr.
budsjettkrone (NNB) er brøken NN delt på kostnad for Det offentlige.
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Resultater og analyse av prissatte virkninger
Beregningsresultatene er vist i millioner neddiskonterte 2020 kroner neddiskontert til 2022. Konseptene
er vist i to tabeller, men rangeringen er vurdert samlet.

Tema

Referanse
0

Fergekonsepter
0+

Tunnelkonsepter

1A

1B

2

3

4

5

Trafikanter og
transportbrukere

0

20

240

320

1 570

1 560

1 693

1 370

Det offentlige

0

-530

-190

-220

-3 490

-3 380

-2 020

2 680

Samfunnet for øvrig

0

-120

190

220

-340

-380

50

-260

Netto nytte (NN)

0

-630

260

330

-2 260

-2 200

-280

-1 570

Netto nytte pr. budsjettkrone (NNB)

0

-1,2

1,4

1,5

-0,7

-0,7

-0,1

-0,6

Rangering NN

3

5

2

1

8

7

4

6

Rangering NNB

3

8

2

1

6

6

4

5

Tabell 34 Prissatte samfunnsøkonomiske virkninger

Trafikantnytten av tunnelkonseptene er vesentlig høyere enn fergekonseptene. Av tunnelkonseptene
har Konsept 4 best netto nytte og Konsept 5 har nest best netto nytte.

9.2

Ikke-prissatte virkninger

To ulike innfallsvinkler er benyttet for å analysere samfunnsøkonomiske ikke-prissatte virkninger. Først
gjennom temarapporter for fagtemaene landskap, naturmangfold, nærmiljø og friluftsliv, naturressurser
og kulturarv, der man kom fram til et foreløpig konfliktpotensial for hvert tema. Temarapportene med
foreløpig konfliktpotensial ble så brukt som grunnlag i en Integrert landskapskarakteranalyse (ILKA), en
metodikk utviklet av det svenske Trafikverket. Det er resultatene fra delrapport Landskapskarakteranalyse
(Vedlegg 11) som vises i KVU rapporten.

Integrert landskapskarakteranalyse (ILKA)
I den integrerte landskapskarakteranalysen (ILKA) ble det først gjort en gjennomgang av metodikk,
tematisk innhold og foreløpig konfliktpotensial fra det innledende arbeidet. På grunnlag av det ble det
fastsatt hva som skulle analyseres og hvilke delområder som skulle inngå. Dernest ble det gjennomført
befaring i felt, inkludert en oppsummeringsrapport fra befaringen. Et av flere viktige resultat av befaringen
var at man kunne identifisere aktuelle risikoreduserende- og avbøtende tiltak i prosjektområdet. I etterkant
av befaringen ble det så gjennomført en workshop, som kom fram til en sammenstilling av alle resultat. Til
slutt ble det utarbeidet en hovedrapport Landskapskarakteranalyse (Vedlegg 11) som danner grunnlaget
for rangering av konseptenes ikke-prissatte virkninger.
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Figur 39 Delområder i integrert landskapskarakteranalyse (ILKA).

For Holdøya (bildet) vil bru over sundet til fastlandet være negativt for rekreaksjonsverdiene i området. Foto: Ulf Tormod Haraldsen
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Samlet vurdering av ikke-prissatte virkninger av konseptene
I vurdering av konfliktpotensialet av konseptene ble det i de fem temarapportene vurdert til å være
stort konfliktpotensial for de fleste dagsonene av konseptene. Befaringen viser generelt sett at det er
et stort potensial for å legge veglinjene slik at negative virkninger av ny veg blir relativt liten. Noe mer
utfordrende vil det være å etablere nye fergeleier i Konsept 1.
Konsept 0 dagens ferge og 0+ Dagens ferge med forbedret frekvens
Konseptene har kun mindre tiltak, som ikke innebærer konflikter med ikke-prissatte virkninger.
-

Begge rangeres som nr. 1

Konsept 2 Tunnel Fiskebøl
Konsept 2 Tunnel Fiskebøl har korte dagstrekninger på begge sider. Ved Steilo kan man komme i konflikt
med landbruk, kulturarv og landskap. Det er potensial for å finne linjeføringer som gir små konflikter. Kort
dagtrekning i Jenslibukta vil gi liten konflikt. Samlet konfliktpotensial vurderes som lite eller moderat.
-

Rangeres som nr. 3

Konsept 3 Tunnel Hadselsanden
Konsept 3 Tunnel Hadselsanden har lengre dagstrekninger ved Melbu og i Morfjorden. Den viste
veglinja ligger i bakkant av Melbu og vil berøre dyrket mark, naturverdier og fredete kulturminner. Det
er potensiale for å finne veglinjer med relativt lite konflikt. Ved Sommarhusstranda og innover Morfjorden
er det områder med friluftlivsverdier og store natur- og landskapsverdier. Samlet vurderes det å være et
moderat konfliktpotensial og det er potensialer for å finne veglinjer som gir liten konflikt, for eksempel
ved å utbedre dagens veg.
-

Rangeres som nr. 4

Konsept 4 Tunnel Holdøya
Konsept 4 Tunnel Holdøya har kort dagstrekning ved Ekrene. Her er det potensial for å finne veglinjer
med liten konflikt. På Holdøya vil bru over sundet til fastlandet være svært negativt for rekreasjonsverdier
i sundet. Det er imidlertid mulig å unngå brua ved å forlenge tunnelen, men dette vil gi økte kostnader.
Samlet konfliktpotensial vurderes å være moderat.
-

Rangeres som nr. 4

Konsept 5 Tunnel Strønstad
Konsept 5 Tunnel Strønstad har samme trase som konsept 3 ved Melbu. Den viste veglinja ligger i
bakkant av Melbu og vil berøre dyrket mark, naturverdier og fredete kulturminner. Det er potensiale for
å finne veglinjer med moderat konflikt. Mellom Strønstad og Fiskebøl kan veglinja ligge i dagens trase.
Vegen må utvides. Konfliktpotensialet vurderes som lite på denne strekningen. Samlet konfliktpotensial
vurderes som moderat.
-

Rangeres som nr. 4

Konsept 1A og Konsept 1B
Flytting av fergesambandet innebærer bygging av to nye ferjeleier. Begge ligger i kystområder lite berørt
av tekniske inngrep. Vassvika er vakkert småskala område med mange verdier. Kommuneplanen åpner
for spredt bebyggelse i bakkant. Området har potensiale for økt bruk til friluftsliv. Konfliktpotensialet
vurderes her som stort. Fergeleie på Ringen vil bli godt synlig fra Holdøya og fra sundet med sine tekniske
installasjoner og belysning nattestid. Samlet konfliktpotensial vurderes som moderat.
-
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Konsept 0 og Konsept 0+ kommer best ut ettersom det ikke innebærer utbygging. Av utbyggingskonseptene vurderes konsept 2 som det beste. Det har korte dagsoner og lite konfliktpotensial.
Konseptene 3, 4 og 5 vurderes som likeverdige for ikke-prissatte virkninger. Det største konfliktpotensialet
for disse konseptene er forbundet med ny veg forbi Melbu tettsted (Konsept 3 og 5) og forholdet til
Holdøya (Konsept 4). Samlet konfliktpotensial for disse konseptene vurderes som moderat. Konsept
1 vurderes som det mest konfliktfulle fordi det berører kystsoner med store landskapskvaliteter og har
eksisterende og fremtidig potensial for friluftsliv og rekreasjon. Ettersom ingen av områdene har større
nasjonale verdier, er konfliktpotensialet i et overordnet perspektiv begrenset i alle konseptene.
For føringer fra analysen for videre planlegging vises det til Vedlegg 11 Landskapskarakteranalyse.
Konsepter med undersjøisk tunnel vil medføre store mengder tunnelmasse som må håndteres. Det
er ikke tatt stilling til i hvilken grad disse massene kan benyttes til andre formål, eller hvor eller om de
eventuelt kan deponeres. Deponering kan medføre et stort konfliktpotensial. Mulig konfliktpotensial
som følge av deponering av tunnelmasser er ikke vurdert i KVU-nivået og det anbefales å legge særskilt
vekt på dette i eventuell videre planlegging

9.3

Samlet samfunnsøkonomisk vurdering

I tabellene under er samlet samfunnsøkonomisk vurdering vist for både prissatte (i millioner
neddiskonterte 2020 kroner) og ikke-prissatte tema for konseptene i KVU Hadselfjorden. Styrken av
de ikke-prissatte virkningene er delt inn i lite- (grønt), middels- (gult) og stort konfliktpotensial (rødt).

Tema

Referanse

Fergekonsepter

Tunnelkonsepter

0

0+

1A

1B

2

3

4

5

Netto nytte (NN)

0

-630

260

330

-2 260

-2 200

-280

-1 570

Netto nytte pr
budsjettkrone (NNB)

0

-1,2

1,4

1,5

-0,7

-0,7

-0,1

-0,6

Rangering NN

3

5

2

1

8

7

4

6

Rangering NNB

3

8

2

1

6

6

4

5

Ingen

Ingen

Moderat

Moderat

Lite/
Moderat

Moderat

Moderat

Moderat

1

1

7

7

3

4

4

4

5

3

2

7

8

4

6

Prissatte virkninger

Ikke-prissatte virkninger
Ikke-prissatte
virkninger,
konfliktpotensial
Ikke-prissatte
virkninger
rangering

Samlet samfunnsøkonomisk vurdering
Samfunnsøkonomisk
rangering

1

Tabell 35 Samlet samfunnsøkonomisk vurdering
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Samlet samfunnsøkonomisk rangering:
1. Konsept 0. Dagens ferge, referansealternativet
Dagens fergesamband med uendret frekvens har netto nytte 0 og ingen ikke prissatte virkninger
2. Konsept 1B. Flytting av fergesambandet med forbedret frekvens
Konseptet har positiv netto nytte. Trafikantnytten er liten. Konseptet har størst potensial for konflikt med
ikke-prissatte tema, men fordi dette er lokale og regionale ganske små virkninger vil konseptet likevel
samlet rangeres som nest best.
3. Konsept 1A. Flytting av fergesambandet med dagens frekvens
Konseptet har positiv netto nytte. Trafikantnytten er liten. Konseptet har størst potensial for konflikt med
ikke-prissatte tema, men fordi dette er lokale og regionale ganske små virkninger vil konseptet likevel
samlet rangeres som nest best.
4. Konsept 4. Tunnel Holdøya
Konsept 4 har liten negativ netto nytte, men god trafikantnytte. Det er konfliktpotensial med ikke-prissatte
tema, men potensial for å finne løsninger med små virkninger.
5. Konsept 0+. Dagens ferge med forbedret frekvens
Konseptet har dårligere netto nytte enn konsept 4, og trafikantnytten er liten. Men konseptet har ingen
negative ikke-prissatte virkninger og vurderes derfor som femte best.
6. Konsept 5. Tunnel Strønstad
Konsept 5 har lavere netto nytte enn konsept 4. Det er moderat konfliktpotensial for ikke- prissatte tema,
men samtidig potensial for å finne løsninger som gir små virkninger.
7. Konsept 2. Tunnel Fiskebøl
Konsept 2 rangeres etter konsept 5 på grunn av lavere netto nytte. Konseptet er rangert foran konsept
3 med hensyn til ikke prissatte virkninger. Siden konsept 4 og 5 har potensial for å finne løsninger med
små konflikter er det lagt mest vekt på netto nytte.
8. Konsept 3. Tunnel Hadselsanden
Konsept 3 har lavere netto nytte enn konsept 5, men noe høyere konfliktpotensial med ikke-prissatte
tema. Forskjellene for ikke prissatte virkninger er imidlertid ikke veldig store innenfor konseptene 3, 4 og 5.
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10 Usikkerhetsanalyse
Usikkerheten i forutsetningene er betydelige, blant annet knyttet til tunnelrisiko og
stigning i tunnel. Usikkerheten kan påvirke samfunnsøkonomisk lønnsomhet både
positivt og negativt, og anses å kunne håndteres i videre planlegging.

10.1 Usikkerhetsanalysens innhold
Analysen av usikkerhet i forutsetninger og faktorer i utredningen skal synliggjøre både negative og
positive sider ved og mulige utfall av konseptene. For å bedre kunne avdekke de mest relevante og
kritiske usikkerhetsfaktorer er de delt opp i tre grupper. Usikkerhetsfaktorer innen:
1. Prissatte virkninger
2. Ikke-prissatte virknigner
3. Andre forhold
For hver av usikkerhetsfaktorene er forventningsverdiene det som er antatt i utredningen. For eksempel
verdi og kostnad på overgang til lav- og nullutslippsferge, tap av naturareal for nytt fergeleie i Vassvika
eller at det ikke er lagt til grunn brukerbetaling for tunnelkonseptene.

10.2 Samlet vurdering av usikkerhet
Usikkerhetsanalysen, som i sin helhet er vist i Usikkerhetsanalyse (Vedlegg 12) gjennomgår, beskriver
og angir virkninger av de viktigste usikkerhetsfaktorene for konseptene. Tabellene under viser samlet
vurdering av usikkerhet. Avvikene angis i antatt lite, moderat eller betydelig.

Tema

Fergekonsepter
Konseptets virkning i avvik fra nullalternativet
0

0+

1A

1B

Usikkerhet prissatte virkninger

0

Moderat

Betydelig

Betydelig

Usikkerhet ikke-prissatte virkninger

0

Lite

Moderat

Moderat

Usikkerhet andre forhold

0

Moderat

Moderat

Moderat

Lav 1)

Betydelig

Betydelig

Betydelig

Samlet vurdering av usikkerhet
Tabell 36 Samlet vurdering av usikkerhet, fergekonsepter

1) Pga. omlegging til lav- og nullutslippsteknologi har også 0-alternativet en liten usikkerhet.
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Tunnelkonsepter
Konseptets virkning i avvik fra nullalternativet

Tema
0

2

3

4

5

Stigning i tunnel, ved 5 %, NN

0

-2 260

-2 200

-

-1 570

Stigning i tunnel, ved 5 %, NNB

0

-0,7

-0,7

-

-0,6

Stigning i tunnel, ved 8 %, NN

0

Ca.-300 til
-500

Ca.-400 til
-600

-280

Ca.-300 til
-500

Stigning i tunnel, ved 8 %, NNB

0

Ca. -0,2

Ca. -0,2

-0,06

Ca. -0,2

Tunnelkonsept med nødutgang, NN

0

-5 030

-3 560

-1 530

-2 980

-0,9

-0,8

-0,5

-0,8

-2 260

-2 200

-105

-1 570

-0,7

-0,7

-0,1

-0,6

Lite

Moderat

Moderat

Moderat

-

-

-

-1 940

Usikkerhet prissatte virkninger, utfallsrom
for netto nytte (NN), i mrd. kroner og NNB

Tunnelkonsept med nødutgang, NNB
Tunnelkonsept uten nødutgang, NN

0

Tunnelkonsept uten nødutgang, NNB
Usikkerhet ikke-prissatte virkninger

Ingen

Usikkerhet andre forhold, utfallsrom for
netto nytte, i mrd. kroner og NNB

Ingen

Med brukerbetaling (bompenger), NN 1)

0

Med brukerbetaling (bompenger), NNB
Uten brukerbetaling (bompenger), NN

-0,9
0

-

-

-

Uten brukerbetaling (bompenger), NNB
Samlet vurdering av usikkerhet

-1 570
-0,6

Lav

Betydelig

Betydelig

Betydelig

Betydelig

Tabell 37 Samlet vurdering av usikkerhet, tunnelkonsepter

1) Det er kun vist følsomhet for brukerbetaling for Konsept 5 fordi dette konseptet har best netto nytte
av de konseptene som er i tråd med kravet om stigning i tunnelsikkerhetsforskriften. Vi ser at netto nytte
blir lavere og NNB dårligere enn når det ikke legges til grunn brukerbetaling.

10.3 Muligheter for økt fleksibilitet gjennom realopsjoner
I følge DFØs veileder for samfunnsøkonomiske analyser kan økt fleksibilitet oppnås i form av realopsjoner.
Realopsjoner er risikoreduserende aktiviteter i form av forbedrede løsninger, som kan gi betydelige
merverdier ved at tiltaket blir bedre tilpasset situasjoner som kan oppstå i fremtiden.
De mest aktuelle realopsjonene er:
- Konsept 1 ansees å være et relativt umodent konsept, med betydelige usikkerheter.
En investering i nye fergeleier nå kan også føre til at deler av nytten blir tapt, hvis et
tunnelkonsept skulle bli aktuelt innenfor kommende førtiårsperiode. Inntil mer kunnskap
om Konsept 1 er utredet og planlagt kan det være hensiktsmessig å utsette bygging av
dette konseptet nå.
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-

I konsept 2-5 vil tunnelmassene både 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. Det anbefales å ta særskilt
hensyn til hva som skal skje med tunnelmassene på et eventuelt videre planstadium.

-

Stigning i tunnel. Mulighet for høyere stigning enn 5 % i lavtrafikerte tunneler vil være en
betydelig realopsjon, som tilsier at det kan være hensiktsmessig å utsette bygging av
undersjøisk tunnel nå.

-

Mer kunnskap om nødutgangsløsninger eller andre tiltak som kan redusere risiko for
brann av tunge kjøretøy i tunnel, og på den måten øke sikkerheten i tunnel. Denne
realopsjonen tilsier også at det kan være hensiktsmessig å utsette bygging av
undersjøisk tunnel nå.

-

Brukerbetaling i tunnelkonseptene er en realopsjon som vil redusere samfunnsøkonomisk
lønnsomhet, men vil gi mindre belasting på offentlige budsjetter. Inntil det eventuelt er gjort
lokal-, regional- og stortingsvedtak om innføring av bompenger for et slikt konsept kan det
være hensiktsmessig å utsette bygging av undersjøisk tunnel nå.

10.4 Usikkerhet fra kostnadsanslag vist ved P50 og P85
P85 angir det kostnadsnivået som det er 85 prosent sannsynlig at ikke overskrides. I et kostnadsanslag
benevnes kostnadsnivåene som P85, P50 osv. P50 er vanligvis også omtalt som forventningsverdi,
eller mest sannsynlig verdi. Anslagene viser følgende spenn i ikke diskonterte kostnader med mva. for
kostnadsnivåene P50 og P85:
Kostnadsnivå i
milliarder 2020
kr.

Referanse

Fergekonsept

0 og 0+

1

2

3

4

5

P50

0

0,4

4,0

3,7

2,3

3,0

P85

0

0,5

4,6

4,3

2,6

3,5

Tunnelkonsepter

Tabell 38 Usikkerhet for investeringskostnader vist ved P50 og P85

10.5 Usikkerhetsanalysens konklusjon
Ut ifra usikkerhetsanalysen ser vi at alle utbyggingskonseptene, både flytting av fergesambandet
og tunnelkonseptene relativt sett har betydelig grad av usikkerhet. Dette kan virke inn på den
samfunnsøkonomiske lønnsomheten. Imidlertid viser analysen også tydelig hva de forskjellige
usikkerhetsfaktorene er, og at de er ikke å anse som uhåndterlige. I tillegg er flere av usikkerhetsfaktorene
også realopsjoner som kan bidra både positivt og negativt for den samfunnsøkonomiske lønnsomheten,
men disse er i stor grad belyst i den samlede vurderingen av usikkerhet.
Dermed kan vi konkludere 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.
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Nye varianter av tradisjonell tørrfisk er en del av satsingen på fiskeri og turisme i Lofoten og Vesterålen. Foto: Nils Petter Rusånes
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11 Andre virkninger
Redusert reisetid mellom Lofoten og Vesterålen forventes å gi positive ringvirkninger
for nærings- og samfunnsliv ut over det som fanges opp i den samfunnsøkonomiske
analysen. Sammen med innkorting av E10 i Lofoten kan tunnel under Hadselfjorden utløse
endringer i sykehusstrukturen.

11.1 Netto ringvirkninger
Redusert reisetid kan føre til økt kunnskapsutveksling, stordriftsfordeler og bedre match mellom
arbeidstakere- og givere. Dette vil føre til høyere produktivitet og dermed økt verdiskaping i regionen
som ikke fanges opp i trafikantnytteberegningene.
Menon Economics har i delrapporten Andre samfunnsmessige virkninger for KVU Hadselfjorden
(Vedlegg 14) beregnet netto verdiskapingsgevinst etter to ulike metoder. Den ene metoden er basert
på estimater fra norske veiutbygginger, den andre metoden er basert på estimater fra England som er
hentet fra internasjonal litteratur.
Resultatene viser at usikkerheten fortsatt stor med hensyn til størrelsen på produktivitetseffektene. For
tunnelkonseptene er den samlede nåverdien av verdiskapingsgevinsten fra produktivitetsøkningen
over analyseperioden på 40 år anslått til å kunne bli mellom 150 og 415 millioner 2017-kroner, avhengig
av beregningsmetode. For flytting av fergesambandet summerer denne effekten seg til mellom 15 og
55 millioner kroner.
Forskningen har ikke kommet langt nok til å utelukke at deler av denne gevinsten vil overlappe med
beregnet trafikantnytte, men Menon Economics ser ikke grunn til å tro at overlappet er betydelig. Dette må
ses på som tilleggsanalyser, da denne gevinsten i henhold til Rundskriv R 108/19 fra Finansdepartementet
og Statens vegvesens Håndbok V712 ikke kan legges til den ordinære samfunnsøkonomiske kostnytte analysen.

11.2 Fordelingsvirkninger
I dag går trafikken som skal krysse Hadselfjorden gjennom tettstedet Melbu. I alle konsept, unntatt
0-konseptene, flyttes trafikken ut av Melbu. og handelsstanden og øvrig næringsliv vil antakelig få noe
redusert verdiskaping pga færre besøk av forbipasserende.
Mindre trafikk i Melbu tettsted vil også kunne gi positive virkninger for de som bor i området med tanke
på miljøelementer og trafikksikkerhet. Konsept 3 og 5 vil gå nord for tettstedet og bosatte her vil få en
ulempe tilsvarende fordelene for Melbu sentrum
For syklistene så vil tunnelkonseptene bety at det gode tilbudet som dagens ferge utgjør forsvinner. I og
med at det ikke vil bli tillatt å sykle gjennom de undersjøiske tunnelene vil det si at det blir vanskeligere
å komme seg mellom Lofoten og Vesterålen med sykkel. Dette er basert på dagens kollektivtilbud med
buss, som med sine 2-5 daglige avganger vil være vesentlig dårligere enn dagens fergetilbud. I tillegg
har dagens fergetilbud mye større kapasitet til å ta ombord sykler enn med buss, som kun kan ta noen
få sykler med i gangen. For at dette skal kunne utjamnes må et annet tilbud enn det som finnes i dag
etableres, hvis en fergefri forbindelse med tunnel etableres.
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11.3 Lokale og regionale virkninger
For næringslivet i regionen kan redusert reisetid mellom Lofoten og Vesterålen føre til at rekruttering av
personer med riktig kompetanse vil bli enklere, gi potensial for kostnadsbesparelser ved å kunne dele
på ressurser og sterkere kunnskapsoverføring. For sjømatnæringen kan fergefri forbindelse bidra til at
bedriftene i de to regionene 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. Dette åpner også for bedre utnyttelse av det samlede
overnattingstilbudet i Lofoten og Vesterålen, og bedre kapasitetsutnyttelse i overnattingsbedrifter i
Vesterålen. Mens kapasitetsutnyttelsen i overnattingsbransjen i Lofoten i sommermånedene 2017 var
på nærmere 90 prosent, var den på om lag 65 prosent i Vesterålen.
En fergefri forbindelse kan bidra til et felles reiselivsmarked for Lofoten og Vesterålen, med mulighet til
å dele kostnader. Aktører som kan få størst gevinst av dette er de som produserer arrangementer og
opplevelser, fordi gjestene i området vil få et større mangfold av aktiviteter å velge mellom.
I Avinor og Statens vegvesens utredning Transportløsning i Lofoten, Ofoten og Vesterålen inngår Konsept
1 – Ny stor lufthavn på Stokmarknes og ny vegløsning mellom Svolvær og Stokmarknes, med blant
annet tunnel under Hadselfjorden. I utredningen anbefales Konsept 2 - Ny stor lufthavn på Leknes og
ny vegløsning mellom Svolvær og Leknes. Dette konseptet reduserer reisetiden mellom Svolvær og
Leknes ned til ca. 40 minutter.
Fergefri forbindelse over Hadselfjorden alene ventes ikke å gi betydelige virkninger for helsesektoren.
Befolkningen rundt Svolvær kan få raskere øyeblikkelig hjelp og raskere tilgang til planlagt behandling på
sykehus. Samfunnssikkerhet og beredskap i regionen kan øke ved at reisetiden mellom de to sykehusene
i Lofoten og Vesterålen reduseres. Befolkningen i området kan også få økt opplevelse av trygghet. Etter
Helse Nords vurderinger er det et potensial for endring i sykehusstrukturen dersom reisetiden mellom
Stokmarknes og Leknes/Gravdal kan reduseres til omlag 1,5 time. Fergefri kryssing av Hadselfjorden er
ikke alene nok til å oppnå dette. Hvis en i tillegg utbedrer E10 mellom Fiskebøl og Svolvær og realiserer
anbefalt Konsept 2 - Ny stor lufthavn på Leknes og ny vegløsning mellom Svolvær og Leknes, vil reisetiden
mellom Stokmarknes og Leknes reduseres til ca. 1,5 time.
En fergefri forbindelse vil føre til at elevene og studentene får kortere reisetid til den skolen de ønsker
å gå på. Det reduserer belastningen knyttet til lang skolevei for de elevene som ikke søker seg til
nærskolen, både for de som bor på hybel og de som dagpendler. Elevene ved videregående skoler og
studenter ved fagskoler, høgskoler og universitet kan også oppleve økt valgfrihet ved at et større tilbud
er innenfor rekkevidde. Bidrar dette til at flere elever/studenter fullfører utdannelsen og økt utbytte for
de som fullfører, så vil det føre til samfunnsøkonomiske effekter som mer kvalifisert arbeidskraft, økt
sysselsetting og økt trivsel.

11.4 Fleksibilitet
Konseptene 2-5 har liten fleksibilitet fordi man må gjennomføre hele investeringen av et slikt konsept for
å få utløst nytten. Konsept 1 er noe mindre fleksibelt enn konsept 0, fordi det da må investeres om lag
en halv milliard i nye fergeleier, noe som vil kunne være en tapt investering hvis man i framtiden ønsker
å etablere en fergefri fjordkryssing.

11.5 Tunnelsikkerhet
I kapittel 5.4.2 er satt opp tre betingelser (krav) som konseptene skal oppfylle. Problemstillingen er
analysert i Vedlegg 13 Tunnelrisikovurdering KVU Hadselfjorden . Her konkluderes det med:
Betingelse 1. Forskrift om minimum sikkerhetskrav til visse tunneler på fylkesvegnettet og kommunalt

92

K V U H A D S E L FJ O R D E N

vegnett i Oslo (tunnelsikkerhetsforskrift for fylkesveg m.m.), heretter kalt Forskriften, sier i § 8
Sikkerhetstiltak, Vedlegg I, punkt 2.2.2 at tunneler ikke skal ha stigning over 5 % i lengderetningen
med mindre ingen annen løsning er geografisk mulig.
Kommentar. Tunnelkonseptene i KVU Hadselfjorden er på lavtrafikkert fylkesveg. Det største potensialet
i å redusere kostnader på undersjøiske tunneler på lavtrafikkert vegnett er knyttet til kravet om stigning
i tunnelen. Norges utfordrende topografi gir behov for å utrede og utvikle teknologi og løsninger som
kan redusere den økte risikoen tunneler opp til 8 % stigning gir. Statens vegvesen har vært ledende i
Norge i utviklingen av undersjøiske tunneler og etaten kan også bli ledende i å drive frem teknologi og
arbeidsmetoder som kan gi både bedre sikkerhet og lavere kostnader for samfunnet.
Betingelse 2. Mulighetene for unntak fra kravene i forskriften ligger i § 8 og § 11. § 8 Sikkerhetstiltak sitt
andre punkt sier at hvis tiltak har uforholdsmessig høy kostnad kan det gjøres unntak dersom sikkerheten
blir likeverdig eller forbedret. § 11 Unntak for nyskapende teknikk sier at nyskapende sikkerhetsutsyr eller
nyskapende sikkerhetsprosedyrer kan gi unntak fra kravene i forskriften. Det forutsettes risikoanalyse
etter forskriftens § 10 Risikoanalyse før fylkeskommunen kan gi unntak.
Kommentar. For å skaffe mer kunnskap kan det med utgangspunkt i denne overordnede
tunnelrisikovurderingen gjennomføres et forprosjekt om teknologi, og ideer om risikoreduserende- og
avbøtende tiltak i tunneler. Forprosjektet kan deretter føre til for eksempel teknologiske piloter innenfor
dette feltet. Mer kunnskap kan gjøre oss i stand til å utvikle konsepter for tunneler med store reduksjoner
i kostnader i framtiden. For å redusere risikoen kan mer kunnskap om risikoreduserende- og avbøtende
tiltak, føre til at det kan være potensial for å bygge nye tunneler opp til 8 %.
Forskriftens § 8, Vedlegg I, punkt 2.2.3 angir at det også for konsept 2, 3 og 5 også vil være behov
for risikoreduserende tiltak, fordi tunnelene har over 3 % stigning. Mange av tiltakene knyttet til dette
punktet vil også være nyttige for videre utredning om effektene av slike tiltak på mulige tunneler opp til
8 % stigning. I tillegg er det i dag lang innsatstid for nødetatene i alle konseptene som omfatter tunnel.
Dette er et særtrekk angitt i forskriftens § 8, Vedlegg I, punkt 1.1.2 og 1.1.3 som alene utløser krav om
risikonalalyse etter § 10.
Betingelse 3. Forskriften viser til kravet om nødutgang på tunneler med lengde over 10 km og ÅDT over
4000 i §8, punkt tre, men selve kravet finnes for øvrig ikke i forskriften. I Statens vegvesens Håndbok
N500 Vegtunneler er dette kravet ført opp i kapittel 3.6, andre punkt. Ettersom forskriften ikke har noe krav
om nødutgang på tunneler (verken under eller) over 10 km og ÅDT under 4000, legges ikke nødutgang til
grunn for tunnelene i noen av konseptene. Forskriftens § 8, Vedlegg I, punkt 2.3.5 angir at en risikoanalyse
kan vise at det likevel er nødvendig med nødutgang for konseptene. For å vise forskjellen nødutgang
utgjør i kostnader og nytte på et konseptuelt plan, kan det gjennomføres følsomhetsanalyser som viser
dette.
Kommentar. Det er gjort vurderinger av kostnader for nødutgang (rømningstunnel) for konseptene 2 –
5. Dette øker kostnadene for konsept 2 med 2,8 mrd kr, for Konsept 3 med 1,4 mrd, for Konsept 4 med
1,4 mrd og for Konsept 5 med 1,5 mrd.
Konklusjon
• Tunnel på lavtrafikkert vegnett med stigning opp til 8 % kan ikke anbefales nå, fordi vi ikke har
tilstrekkelig kunnskap til å si at trafikantenes sikkerhet blir ivaretatt godt nok.
• Mer kunnskap kan gi potensial for å bygge undersjøiske tunneler på lavtrafikkert vegnett i
framtida på opptil 8 %.
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11.6 Finansiering
Staten finansierer konseptvalgutredningen, mens fylkeskommunen finansierer eventuelle endringer
i transportsystemet. Det er gjort et grovt estimat på et mulig samlet bompengepotensial på mellom
300-400 millioner kroner.
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12 Måloppnåelse
Fergekonseptene oppnår i svært liten grad effektmålet om redusert reisetid, og oppfyller dermed
ikke samfunnsmålet. Alle tunnelkonsepter oppfyller samfunnsmålet om å knytte sammen bo- og
arbeidsmarkedsregionene på en effektiv måte.

12.1 Måloppnåelse av effektmål
Måloppnåelsen er angitt med fargene:
• Grønn – God oppnåelse av effektmålet
• Gul – Brukbar oppnåelse av effektmålet
• Rød – Oppnår ikke effektmålet
Ved liten grad av oppnåelse av effektmålet, oppfylles heller ikke samfunnsmålet.

Effektmål

Fergekonsepter
0

0+

1A

Redusert reisetid

Tunnelkonsepter
1B

2

3

4

5

Beregnet reisetid etter tiltak

Stokmarknes–Svolvær:
Reisetid 45 minutter

1:35

1:25

1:20

1:10

0:50

0:50

0:52

0:51

Sortland–Svolvær:
Reisetid 1 time

2:00

1:50

1:45

1:35

1:15

1:15

1:17

1:16

40

20

40

20

0

0

0

0

7

5

6

5

1

1

1

1

0,4

0,4

4,0

3,7

2,3

3,0

Bedre tilgjengelighet
< 15 min ventetid
Rangering
Investeringskostnad
mrd. kr.

Tabell 39 Måloppnåelse av effektmål for redusert reisetid og bedre tilgjengelighet

I konsept 0+ og 1B, som forutsetter dobbel fergefrekvens, er reell ventetid ved fergeleiet redusert fra
20 til 10 minutter.
Tabell 39 viser reisetid Sortland – Svolvær via Hadselfjorden. Reisetiden via Lofast er 1:35 timer. Reisetiden
Sortland – Svolvær vil bli 1:15 timer med konsept 2, 3, 4 og 5 mens fergekonseptene 0, 0+ og 1A gir
lengre reisetid enn å kjøre via Lofast. Reisetiden for konsept 1B er lik reisetiden ved å kjøre E10 Lofast,
altså ingen forbedring fra dagens situasjon.
Oppnåelse av effektmålene for reisetid for tunnelkonseptene er marginalt forskjellig. De er alle nær ved å
oppnå målene fullt ut. Konsept K4 oppnår målene til en lavere kostnad enn de øvrige tunnelkonseptene
og kommer dermed best ut på måloppnåelse i forhold til investeringskostnad. Konsept 5 er nest best.
Det kan også gjennomføres tiltak på fv. 82 som maksimalt kan redusere reisetiden mellom Sortland og
Svolvær med inntil 10 minutter. Disse tiltakene vil ikke endre måloppnåelsen for Konsept 0+, 1a eller
1b i vesentlig grad, men de vil kunne gjøre at konseptene 2-5 oppnår god måloppnåelse på målet om
redusert reisetid mellom Svolvær og Sortland.
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12.2 Oppfyllelse av samfunnsmål
Samfunnsmål:
Transportsystemet skal i 2066 knytte sammen bo-, arbeidsmarkeds- og serviceregionene nord
og sør for Hadselfjorden på en effektiv måte.
Måloppnåelsen av effektmålene viser at fergefri kryssing av Hadselfjorden med undersjøisk tunnel
knytter sammen BA(S)-regionene på en effektiv måte og dermed gir god oppfyllelse av samfunnsmålet.
Tiltak på fv. 82 mellom Sortland og Melbu vil kunne redusere reisetiden ytterligere.
Ettersom tunnelkonseptene har langt høyere investeringskostnader enn fergekonseptene er det høye
kostnader forbundet med å oppfylle samfunnsmålet.
Konseptene for kryssing av fjorden med ferge gir for lang reisetid og oppfyller dermed ikke samfunnsmålet.

12.3 Oppnåelse av generelle samfunnsmål
Generelle
samfunnsmål

Konsept
0

0+

1A

1B

2

3

4

5

0

0.02

-1.3

-1.4

0.3

0.5

0.5

0.4

0

6

-16

-17

43

55

33

38

Bedre trafikksikkerhet
Redusert antall hardt
skadde og drepte i førtiårsperioden 2026-65
Reduserte klimagassutslipp
Redusert antall tusen tonn
CO2-ekvivalenter i førtiårs-perioden 2026-65

Tabell 40 Måloppnåelse av generelle samfunnsmål

Tabellen viser at det er svært små endringer for det generelle samfunnsmålet om bedre trafikksikkerhet.
Det er tilsvarende små endringer i reduserte klimagassutslipp som følge av konseptene.

12.4 Oppnåelse av ønskede sideeffekter
Dagens fergesamband gir trygg transport for syklende, og fergeoverfarten vurderes som attraktiv i
Ønsket sideeffekt
Syklende skal ha en trygg
og attraktiv rute mellom
Lofoten og Vesterålen

Konsept
0

0+

1A

1B

2

3

4

5

Ja

Ja

Ja

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Tabell 41 Måloppnåelse av ønskede sideeffekter

sykkelundersøkelsen (Vedlegg 7). Konsept 1 innebærer sykling gjennom den undersjøiske tunnelen
under Sløverfjorden. Tunnelen har stigning på 8 %, og konseptet omfatter ikke tilrettelegging for sykling
i tunnelen. I konsept 2, 3 og 5 vil det ikke være aktuelt å sykle. Løsninger basert på transport med bil/
buss gjennom tunnelen vil i utgangspunktet kunne gi et godt tilbud, men er vurdert som mindre attraktivt
enn dagens ferge.
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13 Drøfting og anbefaling
Ut fra vurderingen av tunnelrisiko kan Konsept 4 Holdøya ikke anbefales nå. Statens vegvesen anbefaler
Konsept 5 Strønstad etter at E10/rv. 85 Tjeldsund-Gullesfjordbotn-Langvassbukt og E10 FiskebølNappstraumen er utbygd. I mellomtiden opprettholdes dagens transportsystem.

13.1 Drøfting
Konseptenes måloppnåelse
Herunder drøftes konseptene først i lys av oppnåelsen av samfunnsmålet:
Samfunnsmål:
Transportsystemet skal i 2066 knytte sammen bo-, arbeidsmarkeds- og serviceregionene nord
og sør for Hadselfjorden på en effektiv måte.
I hvilken grad samfunnsmålet oppnås avhenger av hvor godt effektmålene oppnås. Måloppnåelsen av
effektmålene er angitt med fargene:
• Grønn – God oppnåelse
• Gul – Brukbar oppnåelse
• Rød – Oppnår ikke målet

Effektmål

Fergekonsepter
0

0+

1A

Redusert reisetid

Tunnelkonsepter
1B

2

3

4

5

Beregnet reisetid etter tiltak

Stokmarknes–Svolvær:
Reisetid 45 minutter

1:35

1:25

1:20

1:10

0:50

0:50

0:52

0:51

Sortland–Svolvær:
Reisetid 1 time

2:00

1:50

1:45

1:35

1:15

1:15

1:17

1:16

40

20

40

20

0

0

0

0

7

5

6

5

1

1

1

1

Bedre tilgjengelighet
< 15 min ventetid
Rangering

Tabell 42 Sammenstilling av måloppnåelse

Tabell 42 viser at tunnelkonseptene har god måloppnåelse av effektmålene og oppfyller samfunnsmålet
godt. Fergekonseptene oppnår effektmålene i svært liten grad og oppfyller dermed ikke samfunnsmålet.
Ettersom tunnelkonseptene har langt høyere investeringskostnader enn fergekonseptene er det
høye kostnader forbundet med å oppfylle samfunnsmålet. Ser man på måloppnåelse i forhold til
investeringskostnad kommer Konsept 4 best ut og Konsept 5 er nest best.
Det kan også gjennomføres tiltak på fv. 82 som kan redusere reisetiden mellom Sortland og Svolvær
med inntil 10 minutter. Med disse tiltakene kan konseptene 2-5 få god måloppnåelse på effektmålet om
redusert reisetid mellom Svolvær og Sortland.
Konseptenes samfunnsøkonomiske lønnsomhet
Samfunnsøkonomisk analyse og usikkerhetsanalyse av konseptene i KVU Hadselfjorden er sammenstilt
i tabellen på neste side.

97

K V U H A D S E L FJ O R D E N

Beregningsresultatene er vist i millioner neddiskonterte 2020 kroner neddiskontert til 2022.

Tema

Referanse

Fergekonsepter

Tunnelkonsepter

0

0+

1A

1B

2

3

4

5

Netto nytte (NN)

0

-630

260

330

-2 260

-2 200

-280

-1 570

Netto nytte pr budsjettkrone (NNB)

0

-1,2

1,4

1,5

-0,7

-0,7

-0,1

-0,6

Rangering NN

3

5

2

1

8

7

4

6

Rangering NNB

3

8

2

1

6

6

4

5

Ingen

Ingen

Moderat

Moderat

Lite/
Moderat

Moderat

Moderat

Moderat

1

1

7

7

3

4

4

4

Prissatt samfunnsøkonomi

Ikke prissatt samfunnsøkonomi
Ikke prissatte
virkninger,
konfliktpotensial
Rangering ikke
prissatte virkninger
Usikkerhet
Vurdering av
usikkerhet
Rangering etter
samlet vurdering

Lav
1

Betydelig Betydelig Betydelig Betydelig Betydelig Betydelig Betydelig
5

3

2

7

8

4

6

Tabell 43 Sammenstilling av samfunnsøkonomiske virkninger og usikkerhet

Referansealternativet (Konsept 0) rangeres som best etter samlet samfunnsøkonomisk vurdering, og
Konsept 1 er nest best. Deretter følger Konsept 4, Konsept 0+ og Konsept 5. De andre tunnelkonseptene
rangeres deretter.
Stigningskrav i tunnel
Kravet for stigning i tunnel er i henhold til Tunnelsikkerhetsforskrift for fylkesveg m.m. 5 %.
Tunnelrisikovurderingen for KVU Hadselfjorden viser at Konsept 4, som har stigning på 8 % ikke kan
anbefales nå. Dette er i tråd med forskriften, og nok kunnskap om risikoreduserende tiltak som kan gi
god nok sikkerhet til trafikantene finnes ikke i dag.
Avhengighet mot andre prosjekter
Mandatet viser til at etter at andre KVUer eventuelt er realisert, vil Hadselfjorden utgjøre den største
hindringen for effektiv transport innenfor regionen. Et viktig tema for KVUen er om andre kryssinger
kan koble sammen regionen på en bedre måte. Utredningen viser at fergefri kryssing av Hadselfjorden
vil oppnå dette.
Behovsanalysen viser at prosjektet E10 Tjeldsundet-Gullesfjordbotn-Langvassbukt (OPS), vil knytte
sammen BAS-regionene Lofoten og Vesterålen med Ofoten og Sør-Troms og utlandet. Prosjektet E10
Fiskebøl-Nappstraumen kan gi både regionforstørring og legge til rette for ny stor lufthavn på Leknes
og nedleggelse av Svolvær lufthavn. Fergefri kryssing av Hadselfjorden bør utsettes til etter de andre
to prosjektene er realisert.
Realopsjoner knyttet til teknologisk utvikling og mer kunnskap
Usikkerhetsanalysen viser at realopsjonene om stigning i tunnel og tunnelsikkerhet kan redusere
risikoen eller usikkerheten ved alternative løsninger i framtiden. Dette kan ha betydelig innvirkning på

98

K V U H A D S E L FJ O R D E N

den samfunnsøkonomiske lønnsomheten. Inntil man har mer kunnskap om dette bør tunnelkonseptene
utsettes. En utsettelse åpner for at en gjennom teknologisk utvikling kan finne nye og sikrere løsninger.

13.2 Anbefaling av konsept
Statens vegvesen legger til grunn at for å anbefale andre konsept enn referansekonseptet (Konsept 0) må
samfunnsmålet oppfylles. Konseptene 0+ og 1 oppfyller ikke samfunnsmålet og anbefales ikke. Konsept
4 kan ikke innenfor dagens forskrift og kunnskap om risikoreduserende tiltak gi god nok sikkerhet til
trafikantene, og anbefales heller ikke.
Konseptene 2, 3 og 5 oppnår samfunnsmålet og er innenfor gjeldende krav til tunnelsikkerhet. Konseptet
som har best samfunnsøkonomi av disse er Konsept 5.
E10 Tjeldsund – Gullesfjordbotn – Langvassbukt og E10 Fiskebøl - Nappstraumen bør realiseres før
Konsept 5.
Inntil man har mer kunnskap om realopsjonene om stigning i tunnel og tunnelsikkerhet bør
tunnelkonseptene utsettes. En utsettelse åpner for at den teknologiske utviklingen vil gi nye og sikrere
løsninger.
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.

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.
Konkret om Konsept 5 og videre planlegging
Hvis det skulle bli aktuelt å sette i gang planlegging av Konsept 5, bør følgende momenter vektlegges
spesielt:
• Ved Melbu må vegen følge strukturen i jordbrukslandskapet fra sjøen mot fjell og ikke legge
		 seg diagonalt over jordene.
•

Tilpasse veglinja til Melbu tettsted, eventuelt legge den i tunnel på deler av strekningen.

•
		

Særlig vektlegge hensynet til tunnelmasser tidlig i planleggingen. Dette kan både bli en
betydelig ikke-prissatt negativ virkning, eller kunne bli en prissatt inntekt for prosjektet.

•
		

Vurdere løsningen basert på eventuell ny teknologi og kunnskap knyttet til tunnelsikkerhet,
herunder stigning og nødutganger.

•
		

Vektlegge videre geologiske undersøkelser, slik som refraksjonsseismiske undersøkelser i
antatt tunnellinje og evt. grunnboringer.

Aktuell forskning og utvikling
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Selv om det ikke settes i gang ordinær planlegging i nær framtid kan det være aktuelt å forske på - og
utvikle - ny teknologi og metoder som kan forbedre tunnelsikkerheten. Dette gjelder både for eksisterende
og for mulige nye lavtrafikkerte undersjøiske tunneler, også andre steder enn i denne regionen.

13.4 Kontraktsstrategi
I og med at anbefalingen innebærer å utsette prosjektet, er det vanskelig å kunne angi hva som kan
være en aktuell kontraktsstrategi. Likevel kan noen sannsynlige forhold kommenteres.
Ettersom hoveddelen av Konsept 5 er den undersjøiske tunnelen under Hadselfjorden, kan en
totalentreprise virke mer sannsynlig enn en utførelsesentreprise. Dette kan blant annet begrunnes i
at vegsystemet er skjermet på den måten at det vil være en ferge som går der mens tunnelen bygges.
Imidlertid er det en rekke andre forhold som:
•
•
•
•
•
•

Bevilgningstakt
Markedsusikkerhet
Kompleksitet
Grensesnitt
Håndtering av usikkerhet
Risikofordeling

med mer som vil kunne være av avgjørende betydning for endelig valg av kontraktsstrategi. Arbeidet
med å utrede valg av kontraktsstrategi bør vektlegges tidlig i en eventuell videre planleggingsfase.

Stor deltakelse på ideverkstedet på Stokmarknes i oktober 2016: (fra venstre) Kjetil Skjeie (rådmann Lødingen), Petter Hov
Jacobsen (Ungdommens fylkesråd), Tor Henriksen (Vågan næringsforening), Katrine Erikstad (Nordland fylkeskommune)
og prosjektleder Nils Petter Rusånes (Statens vegvesen). Foto: Tomas Rolland

100

K V U H A D S E L FJ O R D E N

14 Medvirkning og kommunikasjon
Statens vegvesen har hatt en åpen prosess gjennom hele prosjektet og blant
annet kommunisert gjennom egen hjemmeside. Det er gjennomført fem politiske
samrådingsmøter, i tillegg til ideverksted og eksterne referansegruppemøter.
Gjennom hele prosessen har det vært lagt opp til en åpen prosess med nær medvirkning fra Nordland
fylkeskommune og Ungdommens fylkesråd, Fylkesmannen i Nordland, alle berørte kommuner
og regionrådene i Lofoten og Vesterålen, Helse Nord, næringslivet og organisasjoner i tillegg til
transportetatene Kystverket og Avinor.
Medvirkning om utfordringsnotatet
Den 31. mai 2016 ble det holdt et møte på Stokmarknes der fylkeskommunen, fylkesmannen, alle berørte
kommuner og transportetatene Kystverket og Avinor var invitert. Hensikten med dette møtet var gjennom
utkastet til utfordringsnotat ha dialog om hvilke utfordringer og tema som utredningen skulle behandle.
Samferdselsdepartementet fastsatte på grunnlag av notatet og innspillene mandat og samfunnsmål for
KVU Hadselfjorden. Utfordringsnotatet er vedlagt i sin helhet i Vedlegg 2 Utfordringsnotat.
Prosjektets hjemmeside
I februar 2016 ble det opprettet en hjemmeside for prosjektet: https://www.vegvesen.no/hadselfjorden
Hjemmesiden har vært et nyttig verktøy for å nå bredere ut enn gjennom møter og i medvirkning mot
media. Prosjektet har hatt bistand fra kommunikasjonsstab under hele prosessen, som i tillegg til
hjemmeside, har bidratt med kommunikasjon mot samfunnet, internt og mellom transportetatene.
Ideverkstedet
Den 25. oktober 2016 ble det holdt ideverksted på Stokmarknes der 27 deltakere fra fylkeskommunen
og Ungdommens fylkesråd, berørte kommuner ved politisk ledelse og administrasjon, Helse Nord,
næringslivet og organisasjoner deltok. I ideverkstedet ble det gjennomgått og behandlet hva slags behov
som var relevante, mulige løsninger og framtidsscenarioer. Resultatene fra ideverkstedet ble samlet i
en verkstedrapport (Vedlegg 4 Verkstedsrapport) og tatt inn i det videre arbeidet med utredningen.
Referansegruppe
Senere høsten 2016 ble det nedsatt en ekstern referansegruppe med mange av deltakerne fra verkstedet,
unntatt politisk ledelse fra fylkeskommunen inkludert Ungdommens fylkesråd og fra kommunene. Det
ble holdt to møter i den eksterne referansegruppen. Det første 23. mars 2017 på Sortland og det andre
7. desember 2017 på Stokmarknes. Formålet med referansegruppa var å få innspill på faglige resultater i
utredningen. Mange av innspillene var viktige for å få en kvalitetssjekk på hva slags behov som var viktige
i regionen, hvilke løsninger som forelå og virkningene av disse. Presentasjonen fra referansegruppemøtet
i desember 2017 ligger på prosjektets hjemmeside.
Politisk samrådsgruppe
Gjennom fem møter med politikere i fylkeskommunen og de berørte kommunene har det vært holdt
samråd om KVUen. Det første møtet ble holdt i Svolvær 12. mai 2017 og det siste med ordførerne i Hadsel
og Vågan ble holdt 20. februar 2020. I tillegg ble Formannskapet i Hadsel kommune gitt en orientering
12. mars 2020. Media deltok på de politiske møtene de politiske møtene slik at allmennheten også fikk
kjennskap til arbeidets gang. Diskusjoner og innspill fra de politiske møtene ble hensyntatt i utredningen.
Media
Lokale og regionale medier (Vesterålen online - VOL, Bladet Vesterålen, Vesterålens avis, Lofotposten og
NRK), har dekket prosessen med KVU Hadselfjorden fra 2016 til 2020. Medienes arbeid gjennom informative
artikler og god dekning har bidratt til at samfunnet har blitt gjort kjent med alle større møter og milepæler
underveis.
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