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Forord 

I forbindelse med konseptvalgutredning (KVU) for Hadselfjorden ble det avholdt et idéverksted på 
Hurtigrutens hus tirsdag 25. oktober 2016.  27 personer deltok. Arbeidsformen var en blanding av 
gruppearbeid og plenumsdiskusjoner.  Ellbjørg Schultz og Roar Andersen fra Statens vegvesen var 
prosessledere. 

Verkstedrapporten er en gjengivelse av diskusjoner og forslag fremmet under idéverkstedet og er å 
betrakte som et referat. Alle oppsummeringer av gruppearbeid viser oppføringer som gruppene selv 
presenterte på ark under arrangementet. Ved enkelte gruppearbeid prioriterte gruppene punkter 
eller informasjon som de hadde presentert. Ved enkelte gruppearbeid ble det nedfelt svært mange 
ideer. Av hensyn til leser og også referent, er derfor ikke alle innledende presentasjoner fra gruppene 
tatt med. 



4 

1. Åpning av idéverkstedet

1.1. Innledning 

Idéverkstedet ble åpnet av Ine Hilling, Strategisjef Statens vegvesen Region nord, etterfulgt av en kort 

velkomsttale av ordfører i Hadsel kommune, Siv Dagny Aasvik.   

Prosjektleder Nils Petter Rusånes presenterte KVU-prosjektet. 

Presentasjonen er tilgjengelige på Statens vegvesen sin prosjektsider på internett: 

http://www.vegvesen.no/Fylkesveg/fv82hadselfjord 

Til slutt ble det gjennomført en kort presentasjon av alle deltakerne. 

1.2 Arbeidsform og gruppearbeid 

Det ble orientert om hvordan opplegget for verksteddelen skulle være. 

Basis for arbeidet 

Grunnleggende verdier for et slikt arbeid er demokratiske verdier, respekt for deltakerne, lytteevne, 

dialog og at gruppene skal styre seg selv. 

Ideer 

Hensikten er å komme opp med så mange ideer som mulig. Verkstedet skal favne bredt i kategorier av 

ideer og fagområder. 

Metode 

Begynne med 2 minutter med stillhet for egne ideer, fortelle de andre om ideene, skrive opp på flipover 

slik at alle får se og bygge videre på andres tanker. Så til slutt diskutere og komme med kritikk og 

vurderinger. 

Bli-kjent-øvelser 

Det var også satt av litt tid til bli-kjent øvelser for å myke opp stemningen og sette deltakerne i et 

kreativt modus. 

Fra bli-kjent øvelsene 
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1.3 Gruppeinndeling 

Alle deltakerne ble plassert i grupper, som var definert på forhånd. I alle oppgavene, unntatt 

i oppgave 4, som var andre del av tema behov, var det heterogene grupper, dvs. gruppene var satt 

sammen blandet etter hvor de kom fra og hvem de representerte. Man ønsket å dyrke mangfoldet og få 

fram kreative idéer. Gruppene sto fritt til å velge gruppeleder/ordstyrer.  

På oppgave 4, behov del 2, ble gruppene satt sammen homogent, dvs. mest mulig etter hvem de 

enkelte representerte. Det resulterte i 5 grupper, 2 grupper som geografisk representerte henholdsvis 

Lofoten og Vesterålen, 1 gruppe for næringslivet, 1 gruppe for organisasjoner og 1 gruppe for 

samferdsel.  

Heterogene grupper: 

Gruppe 1: 

Steinar Randby, Nordland fylkeskommune 

Svein Arne Abelsen, styreleder, Vesterålen næringssamarbeid 

Kurt Jensen, varaordfører, Hadsel kommune 

Ulf Tormod Haraldsen, Statens vegvesen 

 

 

Gruppe 2: 

Petter Hov Jacobsen, nestleder, Ungdommens fylkesråd 

Katrine Erikstad, seksjonsleder, Nordland fylkeskommune 

Tor Henriksen, styreleder, Vågan næringsforening 

Kjetil Skjeie, rådmann, Lødingen kommune 

Nils Petter Rusånes, prosjektleder, Statens vegvesen 

 

 

Gruppe 3: 

Hans Christian Haakonsen, Hadsel kommune 

Barbro Fjellheim Holm, Nord Universitet 

Tor Anders Elvegård, direktør, Nordlaks 

Geir Jørgensen, avdelingsdirektør, Statens vegvesen 
 

Gruppe 4: 

Karl-Erling Nordlund, varaordfører, Sortland kommune 

Ørjan Robertsen, direktør, Lo-Ve Petro  

Christian Klausen, driftsleder, PostNord 

Ole Johan Osland, avdelingsleder, Kystverket 

Siv Dagny Aasvik, ordfører, Hadsel kommune 

 

 

Gruppe 5: 

Gro-Marith Villadsen, rådgiver stab, Nordlandssykehuset 

Eivind Holst, ordfører, Vågan kommune 

Greta Johansen, Nordland fylkeskommune 

Christian Bakken, Melbu systems 

Sven-Arne Moen, Statens vegvesen 
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Gruppe 6: 

Johan Weydahl, Vågan kommune 

Laila Jusnes Kristiansen, varaordfører, Moskenes kommune 

Bjørnar Antonsen, Boreal 

Ine Hilling, Strategisjef, Statens vegvesen 

Gruppe 1 Gruppe 2 

Gruppe 3 Gruppe 4 

Gruppe 5   Gruppe 6 
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1.3 Oppgaver 

 

Oppgavene. I tillegg var det gjort plass til et kort kåseri og lunsj.  

 

2. Oppgave 1. Situasjonsbeskrivelse 

Hvordan opplever du området i dag både på samfunn og transport, gode og 

dårlige sider?  

 

Gruppe 1: 

Hadselperspektiv 

Gode egenskaper: 

 Fergeturen en positiv opplevelse 

 Arbeidspendling begge veier 

Dårlige egenskaper: 

 Ferge-nattestengt 2300-0650 

 Utfordring for beredskapen 

 Ferga - en tidstyv 

 Væravhengig ferge 

 Skolependling 

Regionalt perspektiv 

Gode egenskaper 

 Relativt korte avstander i de to regionene 

 BAS-region 

 Stor folketetthet 

 God vei Melbu – Sortland 
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Dårlige egenskaper 

 To regioner-relativ likeartet næringsliv adskilt av en fjord 

 Fragmenterte regioner 

 Gammeldags organisering av forvaltningen 

 Ingen felles beslutnings-myndighet 

 Dårlig vei Sortland og nord- og vestover 

 

Gruppe 2: 

Gode sider 

 Gode regelmessige busstilbud 

 Engasjerte samfunn som er stolt av sin region 

 Potensial innen turisme  

Dårlige sider 

 Fjorden deler Hadsel kommune 

 To adskilte regioner i dag 

 Mange små kommuner med lite administrative ressurser 

 For langt og tungvint å pendle 

 Værutsatt vei (men med god utsikt) 

 Ingen lufthavn med langdistanseruter 

 Ingen vilje til kommunesammenslåing 

 Stor belastning fra turisme 

 Dumt å komme for seint til ferja 

 Stengte veier etter tidspunkt på døgnet 

 Begrensninger i ferjetilbud 

 Dagens transportløsninger preges av dagens kommunesituasjon 

 Dagens offentlige struktur veldig kommunerettet – mulighet for strukturendringer? 

 Privatbilen står sterkt 

 Muligheter for bedre kollektivløsninger 
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Gruppe 3: 

Gode sider 

 Sterk fiskeindustri 

 Like utfordringer 

 Entydige transportkorridorer 

 Felles arbeidsmarked 

  Kompakt region/tett befolket 

 Samhørighet – tross alt 

 Komplementære industrier 

 Stor interntransport mellom Lofoten og Vesterålen 

 Ønske om økt samhandling/ samarbeid 

Dårlige sider 

 Lofoten/Vesterålen delt 

 Tungvint transport 

 Kompetansegap på noen områder 

 Fjorden er et hinder, «flaskehals» 

 Regionsenter – for hva 

 For dårlig standard på transportkorridor 

 Dårlig kollektivtilbud 

 

Gruppe 4: 

Gode sider 

 Hviletid ferge 

 Definerte kulturelle enheter 

 Miljø? 

Dårlige sider 

 Transportkostnader/ produktivitet låst til ferge 

 For få fergeavganger 

 Begrensninger ADR-transport 

 Begrenset alternativ 

 Tidstap – kostnader 

 Små regioner – begrenset potensiale 

- Sykehus 

- Utdanning 

- Arbeidsmarked 

- Flyplass 

 Vær- og klimaavhengige 
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Gruppe 5: 

Gode sider 

 Flott panorama/vakkert 

 Stor tilknytning mellom bygdene i Vågan/Hadsel 

 Potensiale for regionforstørring (næringslivssamarbeid, arbeidsmarked, utdanning, FOU, 

innovasjonsstruktur) 

 Godt samarbeid (fiskeri, reiseliv mm) Uutnyttet potensiale/ muligheter for vekst 

 Fleksibilitet. Kommunikasjoner med fly. Flyplassene brukes om – en –annen. Kan styrkes. 

 Tett befolket område. 

Dårlige sider 

 Tungvint med ferge – hinder for samarbeid 

 Naturlig tilknytning mot øst 

 Ferga en mental begrensning – ikke døgnåpen 

 Ferga kan kanselleres (vær, tekniske årsaker) 

 Faktisk og mental barriere 

 Regionsentrene ikke knyttet sammen 

 Ferge flaskehals (køproblemer, beredskap, reiseliv) 

 Ikke BA og BAS region i dag. 

 

 

 

 

 

Gruppe 5 sin presentasjon i plenum: 

Gode sider: 

- Flotte regioner på begge side av fjorden 

- Identitet i områder og mellom bygder på hver side av fjorden 

- Potensial for mer næringssamarbeid mellom regionene  

- Tiltrekke større kompetanse (arbeidsmiljø) (Vågan, Hadsel; Sortland) 

- Godt samarbeid, men et fortsatt uutnyttet potensiale 

- Fleksibilitet i bruk av fly mellom regionene / Flyplass 

 

Dårlige sider: 

- Tungvint med ferge, reise i Hadselfjordbassenget, naturlig tiltrekning mot øst. 

- Ferga er et mentalt hinder (barriere) – kansellering av ferge (teknisk/vær) 

- Ingen felles BAS-region 

- Kø-problematikk med ferge 

 

Kommentarer fra andre grupper: 

- Lofoten som et eget «varemerke» i turistsamarbeid (selger bra) – mangler i Vesterålen 

Laila Justnes (Moskenes) 
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- Region med store muligheter, men det er noen som blir langt unna midten. Redsel for å miste 

sine «goder». Nære servicetilbud som for eksempel sykehus, ansees som viktige. 

 

 

 

Gruppe 5 presenterer oppgave 1 

 

 

 

 

Gruppe 6: 

Gode sider 

 Bra med fergeforbindelse – kortere enn å kjøre Lofast 

 Relativt god frekvens og regularitet på dagens ferge 

 Positiv utvikling i næringslivet i LoVe 

 Attraktive byer demmer opp for fraflytting 

 Tettere tilknytning til Harstad og Narvik 

 To sykehus i regionen 

 4 flyplasser i regionen  

 

Dårlige sider 

 Ferge – væravhengighet – planlegging 

 Dårlig veistandard – næringsmessige konsekvenser 

 Dårlig sykkeltilrettelegging 

 Liten utveksling og/eller pendling mellom LoVe 

 Økt sentralisering på alle områder 

 Dårlige kollektivtilbud (buss) mellom ytterpunktene 

 Liten eller ingen dagpendling 



12 

 

3. Oppgave 2: Framtidsscenarier 

Hvilke framtidsscenarier, (trender og utviklingstrekk) ser du for deg – 30 år 

fram i tid? 

 

Gruppe 1  

   

 Kommunikasjon direkte til hele verden 

 Nye konserveringsmetoder – maten varer evig, ikke svinn 

 Dyrker havet i et enormt omfang i forhold til i dag 

 Teknologi løser mer av samfunnets behov 

 Flere jobber i service – færre i produksjon 

 Transport uten forurensning 

 Migrasjon pga. ønske om å komme ut av store byer (stor befolkningsvekst i verden) 

 Utdanning via nettet 

 Eier ikke bil selv, men leier etter behov 

 Helse: Fjernbehandling 

 Digitaliserte reparasjonssett mot folkesykdommer 

 Økt behov for å møtes fysisk for stadig mer av menneskelig kontakt skjer via nettet 

 Større ønske om opplevelser i fritida 

 Flere vil oppleve at utdanninger går ut på dato 

 

 

 

Gruppe 2    

 

 Hjulløse biler – SVV + Avinor 

 Færre og større kommuner 

 Regionalisering 

 Fraflytting landsbygda 

 Fossilfritt samfunn 

 Økt mobilitet 

 Autonome kjøretøy 

 Eldre befolkning 

 Konflikter personvern/ teknologi 

 Mindre behov for å forflytte seg i jobb 

 Endringer i språk 

 Større krav til offentlige tjenester 

 Flere turister til Nord-Norge 

 Bildeling 

 Selvstendig turisme 

 Globalisering 

 Strukturelle endringer i offentlig service 

 Helsetjenester hjemme – digital diagnostisering 

 Mer internasjonalt bo- og arbeidsmarked 
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Gruppe 3  

   

 Bedre kommunikasjon – (innkorting av veier, tunnel under Hadselfjorden, kortere vei både øst 

og vest) 

 Hålogaland som region (Midtre Hålogaland) 

 Felles arbeidsmarked 

 Stort potensiale innenfor synergier i veier og tjenester (spesialisering innenfor ulike bransjer 

og geografisk) 

 Økt grad av sentralisering 

 Økt krav til ulik kompetanse 

 Økt krav til omstilling 

 Økt krav til miljø og bærekraft 

 Verdens befolkning øker – økt fokus på matvareforsyning 

 Økt internasjonalisering (multikulturelle samfunn) 

 Norge er blitt indrefileten i opplevelsesbasert turisme og Hålogaland er fremst 

 Likestiller yrkesfag med høyere utdanning fordi vi må (for å besette stillinger) 

 Førerløs transport/ drift- og vedlikeholdsløsninger 

 Miljøvennlig og høyhastighet på kjøl 

 Nord-Norge kommer til å være den mest attraktive bo-regionen 

 Norge kommer til å være verdensledende innenfor utvikling av miljøvennlig energi 

 Nordområdene – den viktigste 

 Norge er verdensledende innenfor levering av «rein mat» 

 Kan bli større skille mellom de som har økonomi til å spise kvalitetsmat og de som ikke har 

det? 

 Kreftgåten er løst 

 Infeksjonsgåten er løst 

 Donald Trump er ikke presidentkandidat  

 

Gruppe 3 presenterte i plenum: 

Regionalt og verden som sådan 

Bedre fysisk tilrettelegging 

Bedre «fysisk» veg 

Hålogaland er en felles region 

Spesialisering av ulike servicetjenester 

Øket grad av sentralisering – sterkere regionsentre på bekostning av lokale grender 

Økte krav til omstilling, miljø og bærekraft 

Økende fokus på matvareleveranse  

Multikulturellt og mer internasjonalt samfunn 

Turistnæringer er i toppen 

Likestilling mellom videregående og høyskoler 

Høyhastighet transport på kjøl. 

Miljø  

Rene energiløsninger i Norge 

Større skille mellom de som kan spise kvalitetsmat og de som ikke har råd 

Kreft og infeksjonsgåtene er løst. 
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LoVe  

Nord-Norge er ledende i Norge på olje og gass 

Klimaendringene vil påvirke været – må ivaretas i samferdselsplanlegging 

 

Hvordan vil demografien være om 30 år i regionen? 

Befolkningen blir eldre 

Sentralisering fra utkant til sentra – desentraliserende tiltak kan være et alternativ. 

Teknologien kan gi muligheter til dette. 

Kommunikasjonen i endring – utdanning via nett. 

Digitaliserte «reparasjonssett» (helse) hentes på nett. 

Tidligere utdanning er gått ut på dato – (telegrafister). 

Mindre stedsavhengig, men mer reising – økt mobilitet i arbeidslivet og fritid. 

 

 

Gruppe 3 presenterer oppgave 2 

 

Gruppe 4    

 

 Negativ befolkningssammensetning 

- Ung/gammel 

- Nord/sør 

- Sentrum/periferi 

 Fortsatt fiskeri/akvakultur/sjømat  

 Energi i bred forstand 

- Olje/gass 

- Vannkraft/vind/sol/ tidevann 

 Mineraler 

 Turisme 

 Teknologisamfunn 
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- Transport utføres av mindre, selvstyrte enheter

- Bil/båt/tog osv. (autonome)

- Robotteknologi/3D-produksjon

- Papirløst samfunn

- Mindre fysisk arbeid

- E-handel

- El-lastebiler

- Flere bruer/tunneler

- Lokal produksjon av tekniske løsninger og deler

- Studenter samles mindre

 Helse, utdanning

- Mer jobb med mennesker

Gruppe 5 

 Nye drivstoffkilder – mindre forurensende transport dvs. mindre begrensninger

 Sentralisering (f.eks lakseslakteri)

 Kommunene er slått sammen – en Midtre Hålogaland kommune

 Digitalisering og endret arbeidsmarked

 Mer fleksibel arbeidsplassering (lokalitet) – andre faktorer enn i dag som bestemmer

arbeidssted

 Nye næringer, blant annet kreativ sektor

 Nord-Norge er enda viktigere som leverandør av energi, mat, opplevelser

 Isfrie områder, som fører til økt langtransport

 Stor økning i matproduksjon i Norge

 Klimaendringer i verden

 Forskning og utvikling får større betydning

 Økt globalisering der LoVe knyttes sterkt opp mot internasjonale markeder

 Økt etterspørsel eller stille, reine miljøer

 Avstander kortes inn, og man kommer seg raskere mellom steder

Gruppe 6 

 Mer vær og klimaet endres

 Ny teknologi i alle næringer

 Mindre stedsavhengig

 Økt reiseaktivitet, både i arbeidsliv og fritid

 Økt mobilitet av arbeidskraft, både regionalt, nasjonalt og internasjonalt

 Færre enheter, herunder bedrifter, sykehus, flyplasser osv.

 Førerløse transportmidler

 Ny bruteknologi

 Flere bor i byene

 Økt sykling – redusert biltrafikk

 Fisken foredles lokalt i LoVe
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 Oljeboring i LoVe ikke igangsatt – økt fokus på miljø 

 Større varetransport 

4. Kåseri 

Kåseri ved Petter Hov Jacobsen, nestleder, Ungdommens fylkesråd, Nordland fylke. Han orienterte om 

Ungdommens fylkesting, ungdommens fylkesråd og hvilke oppgaver de hadde. Ungdommens 

fylkesting velger representanter til ungdommens fylkesråd som består av 9 representanter og 4 

vararepresentanter. 

 

 

Petter Hov Jakobsen, Ungdommens fylkesråd, kåserer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

5. Oppgave 3: Behov 

Hva er fremtidens transportbehov i regionen? 
● Prosjektutløsende behov  

● Spesifikke og konkrete behov (behov for bevaring/endring/nye muligheter) 

● Strekningsutfordringer og byutfordringer 

● Velge ut og markere de viktigste behovene (understreket i teksten nedenfor) 

 

Å avdekke behovene er som regel den vanskeligste oppgaven på idéverkstedene. I dette tilfelle ble 

denne bolken kjørt som en kombinert behovs- og interesseanalyse da det ikke var tid til egen 

interessentanalyse. Det ble da en ekstra utfordring å avdekke ulike interessenters behov samtidig som 

man skulle holde fokus på regionens samlede behov. 

Gruppe 1 

 

 Behov for standardheving av fylkesvegene nord og vest for Sortland 

 Utvidelse av BAS-regionen 

 Forutsigbar forbindelse over Hadselfjorden 

 Behov for å gi næringslivet en vekststimulans 

 Kortere reisetid Lofoten – Vesterålen 

 Behov for bedre beredskap 

 Kortere responstid for utrykningsetatene 

 Behov for bedre handelstilbud medfører større region 

 Redusere mentale barrierer 

 Behov for godt transporttilbud 

- Vesterålen mot øst 

- Lofoten mot øst 

 Behov for hviletid for tungtransporten 

 

Gruppe 2 

 Offentlige tjenester  

- Knytte Hadsel bedre sammen 

- Effektivisering  

- Bedre utnyttelse av helse, skole 

 BAS-region – knytte sammen 

- Mer økonomisk konkurranse 

- Mer robust 

Vekst og utvikling 

 Turisme 

- Rundreise 

 Tettere kulturelle og sosiale relasjoner 

 Næringstransport 

- Bedre og mer sikker 

- Sømløs 

Beredskap 
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Gruppe 3 

 

 Næringstransport 

- Fiskeri 

- Petroleum 

- BAS 

- Handel og service 

- Reiseliv 

- Industri 

 Samfunnsstruktur 

- Helse (sykehus…) 

- Utdanning 

- Beredskap 

- Offentlige tjenester 

- Kommuner 

 Logistikk 

- Jernbane (Narvik) 

- Flyplassere (Evenes – «Gimsøy» 

- Havner (Svolvær – Sortland – Harstad) 

- Fiskerihavner 

 

Gruppe 4 

 

 Mye interntransport (Lo-Ve) og ut av regionene (sjømat, industri, reiseliv, service). Behov for å: 

- Ta ut synergi i forhold til dagens 2 regioner (BAS, produktivitet – kvalitet – sikkerhet) 

 Nyttiggjøre ressursgrunnlaget i hele LoVe på mer effektiv og kvalitetssikker måte 

- Fisk, akva 

- Reiseliv 

- Industri og produksjon 

- Offentlig infrastruktur 

- En BAS-region 

 

 

Gruppe 5 

 

 Mer attraktivt arbeidsmarked (og for bedriftslokaliseringer) 

 Servicetilbudet totalt styrkes 

- Omfang 

- Bredde 

- Større marked 

 Økt tilgjengelighet og døgnåpent transportløsning 

 Næringslivet trenger raskere forbindelser 

 Behov for spesialisering  

- Sykehus 

- Utdanning 

- Næringsliv (konkurransedyktig) 

 Behov for å slå sammen Vesterålen og Lofoten til én kommune 
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Gruppe 6     

      

 Fleksibel, rask og pålitelig transport 

- Utdanning, næringsliv, kultur, helse, arbeidskraft, mat etc. 

- Hensyn til ytterpunkter og aksen nord-sør 

- Hadselfjorden er en av de mest værutsatte strekninger (helse, beredskap) 

 Trygg transport 

- Internt i regionen (LoVe) 

- Rask transport inn og ut av regionen (flyplass(er)) 

 

    

Gruppe 1 diskuterer behov.                                             Gruppe 3 diskuterer behov 

 

Presentasjon: Alle gruppene fikk kort presentere. 

Suppleringer fra presentasjonene: 

- Fjerne en barriere som «fjordkryssing» mellom regionen er en viktig forutsetning for 

arbeidsmarked, turisme mv.  

- Viktig med bedre vegnett, som kan gi bedre vekstnæringer og satsing og utvikling innen 

bla turistnæring.  

- Bas-regionen kunne vært under utvikling – større arbeidsmarked. 

- Kommentar fra næringslivet: 

o Organisasjonen (fylkeskommunen) er i endring 

o Mye kan danne nye forutsetningen og gir innvirkning på hverandre  

o Døgnåpen forbindelse griper inn i hver andre bla. Beredskap 

- Innspill fra ungdomsrepresentant:  

o Endringer i samfunnsstrukturen vil gi endringer i kulturelle/sosiale kulturer 
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Forberedelser til oppgave 4:  

I pausen mellom oppgave 3 og oppgave 4 sørget sekretariatet for at de viktigste behovene fra alle 

gruppene ble skrevet ned på 5 nye flipoverark. Alle arkene var like, og behovene var: 

 Mer attraktivt arbeidsmarked 

 Bedre servicetilbud 

 Tilgjengelighet døgnet rundt 

 Raskere forbindelser 

 Spesialisering Sykehus/skole/utdanning/næringsliv/lufthavn 

 Standardheving fylkesvegnettet nord og vest for Sortland 

 Utvidelse av BAS-region 

 Bedre transporttilbud for Lofoten/Vesterålen mot øst  

 Vekststimulans for næringsliv 

 Nyttiggjøre ressursgrunnlaget i Lofoten/Vesterålen 

 Hensynta ytterpunktene i nord/sør 

 

 
Sekretariatet i full sving med å skrive ned behov  
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6. Oppgave 4: Behov (homogene grupper) 

Hva er fremtidens transportbehov i regionen? 
● Prosjektutløsende behov  

● Spesifikke og konkrete behov (behov for bevaring/endring/nye muligheter) 

● Strekningsutfordringer og byutfordringer) 
 

På forhånd var det hengt opp et flipoverark til hver gruppe med de felles viktigste behovene fra alle 

gruppene i forrige oppgave. Hver gruppe fikk utdelt 10 brikker som de kunne fordele på det de syntes 

var de viktigste behovene.  

 

Gruppeinndeling homogene grupper: 

Gruppe Lofoten: 

Laila Jusnes Kristiansen, Moskenes kommune 

Eivind Holst, Vågan kommune 

Johan Weydahl, Vågan kommune 

 

Gruppe Vesterålen: 

Siv Dagny Aasvik, Hadsel kommune 

Kurt Jenssen, Hadsel kommune 

Karl-Erling Nordlund, Sortland kommune 

Kjetil Skjeie, Lødingen kommune 

Hans Christian Haakonsen, Hadsel kommune 

 

Gruppe næringsliv: 

Svein Arne Abelsen, Vesterålen næringssamarbeid 

Ørjan Robertsen, Lo-Ve Petro 

Christian Bakken, Melbu Systems 

Tor Henriksen, Vågan næringsforening 

Bjørnar Antonsen, Boreal 

Tor Anders Elvegård, Nordlaks 

 

 

Gruppe organisasjoner: 

Barbro Fjellheim Holm, Nord Universitet 

Gro-Marith Villadsen, Nordlandssykehuset 

Steinar Randby, Nordland fylkeskommune 

Petter Hov Jacobsen, Ungdommens fylkesråd 

Greta Johansen, Nordland fylkeskommune 

Katrine Erikstad, Nordland fylkeskommune 

 

 

Gruppe samferdsel: 

Ole Johan Osland, Kystverket 

Kristian Klausen, PostNord 

Ine Hilling, Statens vegvesen 
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Nils Petter Rusånes, Statens vegvesen 

Sven-Arne Moen, Statens vegvesen 

Ulf Tormod Haraldsen, Statens vegvesen 

Geir Jørgensen, Statens vegvesen 

Gruppe Lofoten 
3 brikker: Utvidelse av BAS-region 

2 brikker: Nyttiggjøre ressursgrunnlaget i Lofoten/Vesterålen 

2 brikker: Spesialisering sykehus/skole/utdanning/næringsliv 

1 brikke: Tilgjengelighet døgnet rundt over Hadselfjorden 

1 brikke: Tettere kulturelle og sosiale relasjoner 

1 brikke: Bedre beredskap 

Prioritering av behov. Gruppe Lofoten 

Fra Lofotengruppas presentasjon i plenum: 

- Sammenslåing

- Viktig med BAS-region

- Tilgjengelighet døgnet rundt – beredskap – service

- Ny kulturell og sosial utvikling
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Gruppe Lofoten presenterer behov 
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Gruppe Vesterålen 
4 brikker: Utvidelse av BAS-region 

3 brikker: Tilgjengelighet døgnet rundt over Hadselfjorden 

2 brikker: Vekststimulans for næringslivet 

1 brikke: Standardheving av fylkesveger nord og vest for Sortland 

 

 

 

Prioritering av behov. Gruppe Vesterålen 

 

Gruppe Vesterålen diskuterer behov 

Fra presentasjonen i plenum: 

- BAS-regioner dekker mye større område enn BA-regioner 

- Tilgjengelighet døgnet rundt er med i alle punkter og griper inn i hverandre 
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Gruppe næringsliv 

2 brikker: Nyttiggjøre ressursgrunnlaget i Lofoten/Vesterålen 

2 brikker: Vekststimulans for næringslivet 

2 brikker: Standardheving av fylkesvegnettet nord og vest for Sortland 

2 brikker: Tilgjengelighet døgnet rundt over Hadselfjorden 

1 brikke: Mer attraktivt arbeidsmarked 

1 brikke: Rundreiseturisme 

 

 

    

Prioritering av behov. Gruppe næringsliv 

 

Gruppe næringsliv diskuterer behov 
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Gruppe organisasjoner 

4 brikker: Utvidelse av BAS-region 

3 brikker: Tilgjengelighet døgnet rundt over Hadselfjorden 

3 brikker: Nyttiggjøre ressursgrunnlaget i Lofoten/Vesterålen 

Prioritering av behov. Gruppe organisasjoner 

Gruppe organisasjoner presenterer behov 
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Gruppe samferdsel 

3 brikker: Utvidelse av BAS-region 

3 brikker: Spesialisering sykehus/skole/utdanning/næringsliv 

1 brikke: Mer attraktiv arbeidsmarked 

1 brikke: Raskere forbindelser 

1 brikke: Nyttiggjøre ressursgrunnlaget i Lofoten/Vesterålen 

1 brikke: Bedre beredskap 

Prioritering av behov. Gruppe Samferdsel 

Fra presentasjonen i plenum: 

- Gruppering i BAS inngå også i andre grupper

- «Lurte» inn lufthavn

- Mer attraktivt arbeidsmarked – har innvirkning på jobbmulighet og familier i bosetting

- Utnytte ressursgrunnlaget – interntransport og ut i andre regioner

- Økt beredskap inngår i flere punkter

- Forsyningssikkerhet i leveranse på tid. Eksempel: Posten leverer en bedre kvalitet i

Vesterålen enn i Lofoten (har leveringsdistrikt fra Andenes til Å) bedre veg?
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Oversikt antall brikker: 

Gruppenes viktigste behov rangert av de homogene gruppene. 

 Behov 

Homogen gruppe 

Sum Lofoten Vester-

ålen 

Næring Organi-

sasjoner 

Sam-

ferdsel 

Utvidelse av BAS-region 3 4 4 3 14 

Tilgjengelighet døgnet rundt over 

Hadselfjorden 
1 3 2 3 9 

Nyttiggjøre ressursgrunnlaget i 

Lofoten og Vesterålen 
2 2 3 1 8 

Spesialisering sykehus, skole, næring 2 3 5 

Vekststimulans for næringslivet 2 2 4 

Standardheving fylkesvegnettet nord 

og vest for Sortland 
1 2 3 

Mer attraktivt arbeidsmarked 1 1 2 

Bedre beredskap 1 1 2 

Raskere forbindelser 1 1 

Rundreiseturisme 1 1 

Tettere kulturelle og sosiale 

relasjoner 
1 1 
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7. Oppgave 5 Løsninger

I denne oppgaven gikk man tilbake til den opprinnelige gruppesammensetningen. Gruppene ble bedt 

om å foreslå løsninger og om de tilfredsstiller de behovene som er lagt til grunn. 

Kostnader skulle ikke vektlegges. 

Aktuelle grupperinger av løsninger gruppene ble bedt om å arbeide innenfor: 

 Dagens løsning

 Med fast forbindelse

 Uten fast forbindelse

Gruppe 1 

- Ulike tanker omkring bruløsninger.

- Flat tunell og heis i begge ender (finner i Hamburg, kryssing av elv)

- «Innkorting» av ferger (30-35%). Vindproblem med kai i Fiskebøl. Dreiekai som dreies etter

vindretning – vindskjerm ved fergeleie.

- Båt som går av seg selv – ringer opp og bil-/båt pool. Bestilles via app.

Løsninger gruppe 1 
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Gruppe 1 presenterer forslag til løsninger 

Gruppe 1 orienterer om sitt forslag til dreibar ferjekai 

Gruppe 2 

- Holdøy - Hadseløya flytebro

- Seløya – Melbu høybro/rørbroløsning

- Etablere sykkelferge i forbindelse med evt. tunelløsning

Uten fast forbindelse

- ferge

Dagens ferge 

- bedre frekvens evt. ekstraturer for næringslivet

- Bør beholde fergeleiene i en beredskapssammenheng

- Billigst å byge tunell, mens det i lengden vil være broforbindelse som gir størst

samfunnsøkonomi.

Løsninger gruppe 2 
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Gruppe 2 presenterer forslag til løsninger 

Gruppe 3 

- Tunnel fra Fiskebøl til Vassvika. Risiko og sårbarhetshensyn (ROS) – stenging for

Sløverfjordtunnelen. Nye løsninger for syklister i fremtiden

- Senketunnel fra Holdøy (utenom Seløya – pga. statlig sikret friluftsområde)

- Bru fra Myrland til Sjøneset, ny teknologi kan gi andre muligheter.

- Ingen store effekter med å flytte ferge, evt. større ferger og øket frekvens.

- Bruforslag fra Bø-ordfører (Sture) – energiproduserende bru.

Løsninger gruppe 3



32 

Gruppe 4 

- Dagens fergerute – forskjellige forbindelser

- Tunnel med utgangspunkt i rundkjøring i Sløverfjorden og til Hadseløya

- Brualternativ er for langt. Også rørbru.

- 

Uten fast forbindelse 

- øket frekvens

- flytte fergeleie til Holdøya (inn i fjorden) redusert fergestrekning. Vassvika 2-3 km fra Melbu.

Løsninger gruppe 4 
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Gruppe 5 

- Dagens løsning tilfredsstiller bare delvis alle behov.

- Bru fra Vassvika til Holdøy

- Uten fastforbindelse – døgnkontinuerlig ferge – kortere fergeløp

Løsninger gruppe 5 

Gruppe 5 presenterer løsninger 
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Gruppe 6 

To ulike alternativ: 

- Østre alternativ. Tunnel Vedøya/Slåttøya – Hadseløya

- Vestre alternativ. Tunnel evt. bro som betinger at E10 går fra Laupstad til Morfjorden

Tar hensyn til BAS-region 

Økt frekvens på ferge og hurtigere ferge – ny teknologi må også kunne benyttes. 

Løsninger gruppe 6 

Gruppe 6 presenterer forslag til løsninger 
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8. Oppsummering fra verksted

Situasjon 

Sammenstilling av gruppenes beskrivelse av dagens situasjon, sortert på temaene transport, 

regionalt og næringsliv. Konkrete meninger om ferga er samlet i egen tabell. 

Transport 

Positivt Negativt 

Mange flyplasser gir fleksibilitet Tungvint transport 

Gode regelmessige busstilbud For dårlig standard på transportkorridor 

God veg Melbu – Sortland Ingen lufthavn med langdistanseruter 

Mulighet for bedre kollektivløsninger Dårlig veg nord og vest for Sortland 

Entydige transportkorridorer Privatbilen står sterkt 

Stor interntransport mellom Lofoten og 

Vesterålen 

Dagens transportløsninger preges av 

kommunestrukturen 

Dårlig kollektivtilbud 

Dårlig tilrettelegging for sykkel 

Dårlig vegstandard – næringsmessige 

konsekvenser 

Konkret om ferga 

Positivt Negativt 

Kortere enn Lofast Utfordring for beredskap 

Relativt god frekvens og regularitet Nattestengt 

Hviletid Forlenger reisetiden 

Positiv opplevelse Væravhengig 

Kan komme for sent 

Få avganger 

Begrensninger ADR-transport 

Hinder for samarbeid 

Mental begrensning 

Transportkostnader/produktivitet låst til 

ferge 
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Regionalt 

Positivt Negativt 

BAS-region Fragmenterte regioner, adskilt i dag 

Skolependling For langt og tungvint å pendle 

Arbeidspendling begge veier Regionsentrene ikke knyttet sammen 

Felles arbeidsmarked Små regioner – begrenset potensial mht 

sykehus, utdanning, arbeidsmarked og 

flyplass 

Potensial for regionforstørring Gammeldags organisering av forvaltningen 

Naturlig tilknytning i dag mot øst Stor tilknytning mellom bygdene i Vågan og 

Hadsel 

Engasjerte samfunn som er stolt av sin 

region 

Ingen felles beslutningsmyndighet 

Fjorden deler Hadsel kommune Offentlig struktur veldig kommunerettet 

Samhørighet – tross alt Liten pendling 

Ønske om økt samarbeid Økt sentralisering på alle områder 

Positivt med to sykehus og fire flyplasser Ikke BA og BAS-region i dag 

Attraktive byer demmer opp for fraflytting 

Næringsliv 

Positivt Negativt 

Potensial innen turisme Kompetansegap på noen områder 

Godt samarbeid Stor belastning fra turisme 

Sterk fiskeindustri 

Komplementære industrier 

Positiv utvikling i næringslivet i LOVE 

Framtidsscenarier 

Sammenstilling av gruppenes fremtidsscenarier sortert på temaene transport, regionalt og 

næringsliv. 

Transport 

Transport uten forurensing Eier ikke bil selv, leier etter behov 

Kommunikasjon direkte til hele verden Økt reiseaktivitet og mobilitet 

Hjulløse biler Autonome kjøretøy 

Bedre kommunikasjon i regionen Økt sykling, redusert biltrafikk 

Miljøvennlig høyhastighet på kjøl Større varetransport 

Mindre, selvstyrte enheter Isfrie områder – økt langtransport 

Ny bruteknologi 
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Regionalt 

Økt krav til ulik kompetanse og 

omstilling 

Likestiller yrkesfag med høyere 

utdanning 

Færre enheter sykehus, skoler, 

flyplasser mv 

Flere vil oppleve at utdanning går ut på 

dato 

Utdanning via nettet Fjernbehandling innen helse 

Digitaliserte reparasjonssett mot 

folkesykdommer 

Helsetjenester hjemme – digital 

diagnostisering 

Infeksjonsgåten er løst Kreftgåten er løst 

Digitalisering – endret arbeidsmarked Mindre behov for å flytte seg i jobb 

E-handel Felles arbeidsmarked 

Regionalisering Færre og større kommuner 

En midtre Hålogaland kommune Eldre befolkning 

Mer internasjonalt bo- og 

arbeidsmarked 

Nord-Norge er den mest attraktive bo-

regionen 

Negativ befolkningssammensetning Migrasjon pga ønske om å komme ut 

av store byer 

Flere bor i byene Klimaendringer i verden 

Økt krav til miljø og bærekraft Strukturelle endringer i offentlig service 

Større krav til offentlige tjenester Økt internasjonalisering 

Større ønsker om opplevelser i fritida 

Næring 

Nye konserveringsmetoder Robotteknologi/3D-produksjon 

Større havbruksnæring Mindre fysisk arbeid 

Flere turister til Nord-Norge Sentralisering – f.eks. lakseslakteri 

Selvstendig turisme Nye næringer i kreativ sektor 

Økt mobilitet av arbeidskraft Økt matproduksjon i Norge 

Norge og Hålogaland er indrefileten i 

opplevelsesbasert turisme 

Økt etterspørsel etter stille reine 

miljøer 

Norge er ledende innen miljøvennlig 

energi 

Norge er verdensledende innenfor 

levering av rein mat 

Ny teknologi i alle næringer Mindre stedsavhengig næring  

Større skille mellom de som har og ikke 

har råd til å spise kvalitetsmat  

Verdens befolkning øker – økt fokus på 

matvareforsyning 

Fortsatt fiskeri/akvakultur/sjømat også 

energi i bred forstand 

Lokal produksjon av tekniske 

løsninger/deler 

Færre enheter/bedrifter Fisk foredles lokalt i LOVE  

Forskning og utvikling får større 

betydning 

Oljeboring ikke igangsatt – økt fokus 

på miljø 
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Behov 

Behovene gruppert etter temaene transport, region og næring. 

 

Transport 

Standardheving av fylkesvegene nord og 

vest for Sortland 

Kortere reisetid Lofoten – Vesterålen 

Forutsigbar forbindelse over Hadselfjorden Redusere mentale barrierer 

Godt transporttilbud fra Lofoten mot øst og 

fra Vesterålen mot øst 

Rask transport inn og ut av regionen til 

flyplasser 

Forbindelse til jernbane i Narvik Storflyplass 

Forbindelse til havner og fiskerihavner Døgnåpen forbindelse 

Trygg transport  Hviletid for tungtransporten 

 

Regionalt 

Utvidelse av BAS-regionen Bedre beredskap 

Kortere responstid for utrykningsetatene Større region for bedre handelstilbud 

Knytte Hadsel bedre sammen Effektivisering 

Bedre utnyttelse av helse, skole Mer økonomisk konkurranse 

Mer robust BAS-region Tettere kulturelle og sosiale relasjoner 

Ta ut synergi i forhold til dagens to 

regioner 

Slå sammen Lofoten og Vesterålen til en 

kommune 

Styrke servicetilbudet i omfang og bredde Spesialisering innen utdanning og helse 

Mer attraktivt arbeidsmarked  

 

 

Næring 

Raskere næringstransport  Bedre, sikrere og sømløs næringstransport 

Fiskerinæring Petroleumsnæring 

Reiseliv Rundreiseturisme 

Nyttiggjøre ressursgrunnlaget for fiskeri, 

akvakultur, reiseliv, industri og produksjon 

mer effektiv og kvalitetssikkert 

Styrke konkurransekraften 

 

 

 

 



Trygt fram sammen

Statens vegvesen
Region nord

Postboks 1403 8002 BODØ
Tlf: (+47 915) 02030
firmapost-nord@vegvesen.no

vegvesen.no




