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AGENDA FOR MØTET

Innledning v/ Strategisjef Unni M. Gifstad Statens vegvesen Region nord

● Velkommen til møte. Kort status på utredningen, hvor vi er i prosessen, 
delrapporter og hva som skjer videre. 

Innhold i utredningen v/ Prosjektleder Nils Petter Rusånes

● Behov for helsesektoren og nytt samfunnsmål.

● Verdiskaping i Lofoten og Vesterålen

● Prosjektutløsende behov og effektmål

● Forkastede muligheter i KVUen

● Konsepter i KVU Hadselfjorden, forkastede konsept, hva de omfatter, 
kostnader, hva de gir.

Felles del til slutt

● Hvordan kan fergefri forbindelse utgjøre en forskjell?

● Lunsj

KVU Hadselfjorden



Politiske premisser og prioriteringer

Samferdselsdepartementets 
oppdragsbrev 12.02.2016

«Dagens forbindelse over 
Hadselfjorden, med ferjesambandet 
Melbu-Fiskebøl, er et fylkeskommunalt 
ansvarsområde. En eventuell fremtidig 
realisering av en fast vegforbindelse vil 
derfor også være et fylkeskommunalt 
ansvar.»  

Fylkeskommunen

Investeringer i ny 
Hadselfjordforbindelse er ikke 
med i Regional transportplan 
2018-2029.



Politiske premisser og prioriteringer
Samferdselsdepartementets mandat KVU Hadselfjorden 26.10.2016:

«…forbindelsen mellom Lofoten og Vesterålen, etter at øvrige vegstrekninger i 
gjennomførte KVUer i regionen evnt. er realisert, vil utgjøre den største 
hindringen for en effektiv transport innenfor regionen.»

Fordel med avklaring av overordnede planer til NTP 2022-2033

Staten

Nasjonal Transportplan 2018-2029

Hålogalandsvegen 8,7 mrd. (2021)

E10 Lofoten: 2 mrd. i siste del av 
perioden.
Kostnad vedtatt KVU: 3,7 mrd.



Kort status for utredningen

KVU Hadselfjorden

● Leveringsfrist for KVU rapporten er utsatt til 1. april

● Samferdselsdepartementet har godkjent nytt 
samfunnsmål:

Transportsystemet skal i 2062 knytte sammen bo-, 
arbeidsmarkeds- og serviceregionene nord og sør for 
Hadselfjorden på en effektiv måte.



Hvor vi er i KVU-prosessen

KVU Hadselfjorden

Vi er nå i slutten av denne KVU prosessen – og ønsker innspill før
det skal konkluderes og anbefales konsept.



Delrapporter i KVU Hadselfjorden

KVU Hadselfjorden

Utgitt

● Utfordringsnotat

● Verkstedrapport

● Sykling i Lofoten og Vesterålen

Under produksjon

● Geologisk rapport

● Verdiskaping i Lofoten og Vesterålen (Kunnskapsparken Bodø)

● Regionale og lokale behov

● Partielle analyser av fylkesveger i Vesterålen

● Andre samfunnsmessige virkninger (Menon Economics)

Ikke påbegynt

● Trafikkanalyse og prissatte samfunnsøkonomiske virkninger

● Ikke prissatte samfunnsøkonomiske virkninger



Hva som skjer framover i prosjektet:

● Referansegruppemøte 7. desember

● Innspill leveres skriftlig før jul – epost: nils.rusaanes@vegvesen.no

● Samfunnsøkonomi, prissatte og ikke prissatte virkninger
● Andre virkninger
● Måloppnåelse

● Avinor sitt neste regionale møte – Leknes 7. februar

● Politisk samrådingsmøte – Svolvær 13. februar

● Drøfting og anbefaling

● Leveranse KVU rapport innen 1. april

Videre prosess

mailto:nils.rusaanes@vegvesen.no


Behov for helsesektoren

KVU Hadselfjorden

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. 



Behov for utdanningssektoren
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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 VGS. Ca. 1 times reisetid 
ansees som en terskelverdi for pendling for elever og ansatte. 



Verdiskaping - definisjon

KVU Hadselfjorden

Verdiskaping er de verdier som blir igjen i samfunnet 
næringen befinner seg i

Defininisjonen inkluderer:

skatt, overskudd til eiere, avskrivninger og lønn.



Verdiskaping i LoVe 1

KVU Hadselfjorden

● Kunnskapsparken Bodø har utarbeidet en rapport om 
verdiskaping i Lofoten og Vesterålen

● Samlet hadde Lofoten og Vesterålen en verdiskaping på 
13,6 mrd. i 2016



Verdiskaping i LoVe 2

KVU Hadselfjorden

● Lofoten

● Ca 1/3 del av industrien er sjømatrelatert – og den er 
klassifisert i lag med annen industri som 
kraftproduksjon og Bygg og anlegg

 



Verdiskaping i LoVe 3
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● Vesterålen

● Havbruksnæringa er mye større enn i Lofoten og er også 
Vesterålens største næring, jevnt med Industri og BA.



Nytt prosjektutløsende behov
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Bedre vilkårene for regional utvikling og næringsliv ved å 
redusere ulempene med Hadselfjorden som trafikal 
barriere.



Effektmål – mål på hva prosjektet gir for samfunnet

KVU Hadselfjorden

Effektmål Indikator Tidsmål

Redusert reisetid 

- Akseptabel reisetid 
for dagpendling 
mellom 
Stokmarknes og 
Svolvær 

- Reisetid ned mot 
45 minutter

- Akseptabel reisetid 
for dagpendling 
mellom Sortland og 
Svolvær

- Reisetid ned mot 1 
time

Bedre 
tilgjengelighet til 
transportsystemet

- Valgfrihet for 
reisetidspunkt

- Så kort ventetid
som mulig



Mulighetsstudie – Forkastede løsninger

Avvikle fergetilbudet 
- Ikke i tråd med mandatet

- Oppnår ikke målene

- Gir redusert nytte, lengre transporter, mer ulykker og 
økte utslipp

- Utredes ikke videre, opplyst om i Politisk 
samrådingsmøte 31.08.17



Mulighetsstudie – Forkastede løsninger

Brualternativ

Valgt å ikke utredes 
videre, vises som 
forkastet konsept.



Mulighetsstudie – Forkastede løsninger

Tunnel-

alternativer
Pga:

- Kryss i bunnen av 
Sløverfjordtunnelen

- Forkastingssonen 
fra Sløverfjorden

- Stigningskrav, 
mellom Holdøya og 
Hadseløya



Mulighetsstudie – Forkastede løsninger

Fylkesveg Sortland-
Sigerfjord-Svolvær 
- Forkastes som mulighet 

fordi det ikke oppnår 
målene, har høy kostnad 
(ca. 6 mrd.) og har tynt 
befolkningsgrunnlag 
sammenlignet med 
vestre korridor



Sortland – Melbu

● Inntil 5 minutter ved omlegging

KVU Hadselfjorden

Mulig framtidig omlegging, men gir ikke signifikant stor virkning i 
dette prosjektet.



Sortland – Straume

● Inntil 15 minutter med omlegging og standardheving

Andre muligheter for regionforstørring

Mulig med omlegging, men avstanden mellom Straume og Sortland er 
allerede i dag ca. 50 min – dvs. innenfor akseptabel pendlingsavstand.



Sortland - Myre

● Inntil 7 minutter med standardheving til 80 km/t. 

● Ingen omleggingsmuligheter som gir vesentlig innkorting

Andre muligheter for regionforstørring



Sortland - Andenes

● Inntil 10 minutter med 
standardheving og 
omlegginger som ikke 
berører verneområder

Andre muligheter for regionforstørring

Mulig med to omlegginger, men det ene er vernet område. Avstanden 
er likevel for stor (90-80 min) til å gi vesentlige regionale virkninger



Mulighetsstudie – Forkastede løsninger

Løsninger for kollektivtransport 
- Det finnes et kollektivtilbud i dag, men ikke spesielt 

tilpasset pendling

- Antageligvis økt nytteeffekt ved forbedrede 
kollektivløsninger i et fergefritt konsept, men utredes 
ikke videre

- Bør planlegges gjennom egen kollektivplan

- Koordineres med planer gjennom Pbl



Forkastede konsept

Konsept bru over Hadselfjorden
Fordi:

- Teknologien er uprøvd og har høy usikkerhet

- Det er mulig å bygge tunnel (kjent teknologi)

- Kostnadene forventes å bli minimum 15 mrd, som er 
uforholdsmessig mye høyere enn tunnel



Kostnader i KVUen

● Kostnadsprosess etter Statens vegvesens «Anslag-
metode» med ekspertgruppe, som har bidratt til 
arbeidet

● Nøyaktighetsnivå +- 40 %

● Kostnader for strømtilførsel for null- og 
lavutslippsferger i alle fergekonsept

● Innkjøp av ferger regnes ikke som 
investeringskostnad – Inngår som drifts- og 
kapitalkostnader i det samfunnsøkonomiske 
regnskapet

Konsepter i KVU Hadselfjorden



Konsept 0 - Referansekonseptet

Konsepter i KVU Hadselfjorden



Konsept 0 - Referansekonseptet
● Dagens transportsystem med fergedrift og tilsluttende veger 

over Hadselfjorden og reisetid 1 t og 30 min mellom 
Svolvær og Stokmarknes opprettholdes, men:

● Det forutsettes en investering for framføring av strøm og 
batteribanker til elektrisk fergedrift, ca. 25 mill. kr.

● Normalt ikke investeringer i et 0 konsept, dette gjøres fordi 
det er vedtatt av Stortinget og fylkeskommunen å arbeide 
for null- og lavutslippsløsninger på ferger i framtida

● Frekvensen i sambandet omtrent som i dag, mindre 
variasjoner som for eksempel 1-2 avganger om natta kan 
inngå 

Konsepter i KVU Hadselfjorden



● Dagens fergesamband, men frekvensen 
forbedres til ned mot en halvtime

● Reisetiden Svolvær-Stokmarknes går ned 
fra dagens 1 t 30 min til 1 t og 20 min

● Døgnåpent samband med frekvens på 
1,5 timer om natta – gir fem 
nattavganger

● To ferger, størrelsen kan halveres fra i 
dag

● Ingen investeringskostnader utenom det 
som er i 0-konseptet

Konsepter i KVU Hadselfjorden

Konsept 0+ - Dagens ferge med forbedret frekvens



Konsept 1 – Flytting av fergesambandet

Konsepter i KVU Hadselfjorden



Konsept 1A – Flytting av fergesambandet

● Fergesambandet flyttes fra Fiskebøl-
Melbu til Ringen-Vassvika

● 3 km østover og det blir 3 km kortere

● Reisetiden mellom Svolvær og 
Stokmarknes reduseres med 15 minutter. 
Fra 1 time og 30 minutter til 1 time og 15 
minutter.

● Frekvens på samme nivå som i dag, med 
mulighet for mindre justeringer

● Investeringskostnader til nye fergeleier, 
tilførselsveger, moloer og strømtilførsel 
m.m. på til sammen ca. 450 mill. kroner

Konsepter i KVU Hadselfjorden



Konsept 1B – Flytting av fergesambandet og 
forbedret frekvens

● Samme fergesamband som i Konsept 1A, 
men med halvtimes frekvens

● Reisetiden mellom Svolvær og 
Stokmarknes reduseres fra 1 t 30 min til 
1 t og 5 min

● Døgnåpent samband med frekvens på 
1,5 timer om natta – fem til seks 
avganger om natta

● To ferger, størrelsen kan halveres fra i 
dag

● Ingen investeringskostnader utenom det 
som er i 1A-konseptet

Konsepter i KVU Hadselfjorden



Konsept 2 – Tunnel Fiskebøl

Konsepter i KVU Hadselfjorden



Konsept 2 – Tunnel Fiskebøl
● Undersjøisk tunnel på 14-15 km fra 

Fiskebøl området til 5-6 km øst for 
Melbu på Hadseløya

● Parallell rømningstunnel

● Vegtilknytninger til E10 og fv. 82

● Reisetiden mellom Svolvær og 
Stokmarknes reduseres fra 1 time og 
30 minutter til 45 min

● Investeringskostnader for veg i dagen, 
konstruksjoner og fjelltunneler er 
anslått til ca. 6 mrd. kr.

Konsepter i KVU Hadselfjorden



Konsept 3 – Tunnel Hadselsanden

Konsepter i KVU Hadselfjorden



Konsept 3 – Tunnel Hadselsanden

● Undersjøisk tunnel på 11-12 km fra 
Hadselsanden til 4-5 km øst for 
Melbu på Hadseløya

● Parallell rømningstunnel

● Vegtilknytninger til fv. 82 og E10 med 
veg langs Morfjorden og tunnel til 
Laupstad

● Reisetiden mellom Svolvær og 
Stokmarknes reduseres fra 1 time og 
30 minutter til 45 min

● Investeringskostnader for veg i 
dagen, konstruksjoner og 
fjelltunneler er anslått til ca. 5,7 mrd.

Konsepter i KVU Hadselfjorden



Sykling – flere muligheter

● Fergedrift

– Syklende benytter ferga som i dag

● Undersjøisk tunnel

– Sykling gjennom rømningstunnel

– Selvkjørende buss for syklister og gående

– Sykler på rutebuss

● Legge om nasjonal sykkelrute til E10 Lofast og oppgradere tunnelene der

– Alternativ A. Ruta følger Lofast til Gullesfjordbotn

– Alternativ B. Ruta følger Lofast til Hanøy ved Raftsundet, ferga Hanøy –
Kaljord og fv. 822 til Sigerfjord. 

Konsepter for sykling



Hvordan kan fergefri forbindelse utgjøre en 
forskjell?

● Hva slags utvikling innenfor næringslivet kan være aktuell med andre 
kryssinger av Hadselfjorden?

● Kan det tenkes at det utvikles eller oppstår nyskapt næringsliv som følge 
av en fergefri forbindelse?

● Hvordan ser referansegruppen på mulige andre samfunnsmessige 
virkninger – helse, utdanning, luftfart, kommunestruktur, offentlige 
tjenester, andre felt?

● Send gjerne innspill til nils.rusaanes@gmail.com

Innspill

mailto:nils.rusaanes@gmail.com

