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1 Bakgrunn
En framtidig tunnel under Hadselfjorden som vil erstatte fergesambandet Melbu – Fiskebøl
var et av alternativene da Lofotens fastlandsforbindelse ble utredet i 1996. I den endelige
beslutningen om bygging av Lofast ble en framtidig tunnel under Hadselfjorden nevnt som et
mulig fremtidig regionalt prosjekt. I konseptvalgutredning E10 Fiskebøl – Å ble det gjort
grove vurderinger av hvilke effekter en fergefri forbindelse kan ha, blant annet en felles BASregion. I 2010 ble tidligere rv. 82 i forbindelse med forvaltningsreformen omklassifisert til
fylkesveg. Dette medførte at forvaltningsansvaret i dag er tillagt Nordland fylkeskommune.
Samferdselsdepartementet tilbød i august 2015 Nordland fylkeskommune å utarbeide en
statlig KVU for fremtidig kryssing av Hadselfjorden. Fylkeskommunen har akseptert dette.
Samferdselsdepartementet har i brev datert 12.02.2016 bedt Statens vegvesen om å utarbeide
en slik KVU. Departementet ber om det utarbeides et utfordringsnotat, og vil på grunnlag av
dette fastsette mandat og samfunnsmål for utredningen.

2 Situasjonsbeskrivelse
2.1 Befolkning
Lofoten og Vesterålen inngår sammen med Sør-Troms og Ofoten i Hålogalandsregionen.
Regionen har til sammen knapt 120 000 innbyggere.
Innbyggertallet pr. 1. januar 2015 var 24 178 i Lofoten og 30 419 i Vesterålen. Til sammen
består Lofoten og Vesterålen av 11 kommuner. Innbyggertallet i kommunene er som vist i
tabellen under:

Befolkning i Lofoten og Vesterålen
Kommune
Innbyggere
Værøy
765
Røst
551
Moskenes
1 062
Flakstad
1 336
Vestvågøy
11 198
Vågan
9 350
Hadsel
8 082
Sortland
10 214
Bø
2 632
Øksnes
4 529
Andøy
4 980
Lødingen
2144

Totalt

56 843
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Oversiktskart
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Lofoten og Vesterålen inndeles i NIBRs oversikt inn i åtte Bo- og arbeidsmarkedsregioner:
BA-region
Røst
Værøy
Moskenes
Vestvågøy
Vågan
Sortland
Andøy
Lødingen

Kommune
Røst
Værøy
Moskenes
Flakstad og Vestvågøy
Vågan
Hadsel, Sortland, Bø og Øksnes
Andøy
Lødingen

Kommunene er vist på kartet under. Værøy og Røst er sør for Moskenes, utenfor kartutsnittet.

Øvrige BA-regioner i Hålogalandsregionen er Harstad, Narvik og Salangen og Ibestad
småsenterregioner i Sør-Troms.
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2.2 Helse
Foretaksgruppen Helse nord er den offentlige spesialisthelsetjenesten for Nord-Norge og på
Svalbard.
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 hovednedslagsfelt er Lofoten, Vesterålen og Salten, men sykehuset har
spesialistfunksjoner som omfatter pasienter fra hele landsdelen, både innenfor somatikk og
psykiatri. Det er tre somatiske sykehus, ett i Bodø, ett i Lofoten (Gravdal) og ett i Vesterålen
(Stokmarknes) samt ett psykiatrisk sykehus lokalisert til Bodø. Det er Distriktpsykiatriske
senter i Lofoten (Gravdal), Vesterålen (Stokmarknes) og Salten psykiatriske senter (Bodø)
med underenheter.
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.

2.3 Utdanning
Nord Universitet Vesterålen på Stokmarknes har bachelorutdanning innen barnehagelærer og
sykepleie, og kurstilbud i matematikk.
Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet sine avdelinger i respektive Harstad har
studier innen helse- sosial- økonomi- og samfunnsfag, mens det i Narvik tilbys utdanning i
sykepleier-, ingeniør-, sivilingeniør- og yrkesfaglærer-fag.
Lofoten og Vesterålen har fire fagskoler. Lofoten maritime fagskole på Gravdal har utdanning
til skipsoffiser. Hadsel fagskole i Melbu tilbyr fordypning innen elkraft. På Lofoten Kunst og
Filmfagskole i Kabelvåg, som også tilbyr bachelorgrad er det utdanning innen film (mediefag,
bibliotekfag og journalistfag) og kunst (estetiske fag, kunst og musikkfag) og Lofoten
Reiselivsfagskole i Svolvær som tilbyr både teoretisk og yrkesrettet reiselivsutdanning.
Det er videregående skoler i Leknes, Svolvær, Melbu, Sortland og Andenes. Det er
folkehøgskoler i Kabelvåg, Harstad og Evenskjer i Ofoten.

2.4 Næringsliv
De sektorene som sysselsetter flest personer i Lofoten og Vesterålen er offentlig
administrasjon, helse, omsorg og undervisning.
Fiskeri, havbruk og fiskeindustri er de største næringene. Transportbildet for sjømat i
regionene har vært og er i betydelig endring. I dag går hovedtyngden av sjømattransport ut av
regionene via E10. Transport fra Vesterålen til E10 går langs rv. 85 eller over Hadselfjorden
med fergesambandet fs. 82 Melbu-Fiskebøl. Hovedtyngden av fisketransporten går østover,
enten til Narvik for omlasting til jernbanen eller over Bjørnfjell til Sverige. Noe fisketransport
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går med fergesambandet Lødingen – Bognes og sørover langs E6 og noe går også ut av
regionene på båt. Mye av fiskeproduktene fra Røst og Værøy, og en del fra Vest-Lofoten,
transporteres over fergesambandet Røst – Værøy – Moskenes – Bodø.
Det transporteres også sjømat mellom fiskerihavn og produksjonssted, både mellom Lofoten
og Vesterålen og til andre regioner. Disse transportene er ifølge næringen viktige for den
strukturen næringa har i dag.
Andre store næringer er bygg og anlegg, detaljhandel og reiseliv. Reiselivsnæringen er utbredt
i hele regionen. Lofoten er mest kjent nasjonalt og internasjonalt, og har flest besøkende.
Reiselivsnæringen i Vesterålen er også i vekst, og har i den senere tid også blitt kjent for
vinterturisme, særlig gjennom hvalsafari. Turistene har flere valgmuligheter for rundreiser
med bil gjennom regionene, basert på E10 og fergesambandene.
En eventuell framtidig utvinning av olje og gass i havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen
vil trolig ha betydelig innvirkning på transportsystemet og behovene innenfor transport.
Avgjørelsen om en eventuell konsekvensutredning av olje og gassutvinning i disse
havområdene er foreløpig utsatt til 2017.
Statistisk sentralbyrås statistikk over pendling viser høyere pendlingsnivå internt i Vesterålen
enn i Lofoten, og lite pendling mellom Lofoten og Vesterålen.
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2.5 Samferdsel
2.5.1 Overordnet samferdselsstruktur
Området har riksveger, fylkesveger og kommunale veger som knytter dette øyriket sammen.
Det er i tillegg fire lufthavner og en rekke havner. Hovedtransportåren for gods inn og ut av
regionen er jernbanen til Narvik.
KVU for E10/rv. 85 Evenes – Sortland ble behandlet av Regjeringen i 2013. Det ble besluttet
at E10, rv. 83 til Harstad og rv. 85 til Sortland skal bygges ut til vegnormal standard, med
store innkortinger av E10.
KVU for E10 Fiskebøl – Å ble sendt på høring i september 2015. Anbefalt løsning er
utbygging til vegnormal standard øst for Napp, med store innkortinger mellom Kabelvåg og
Leknes. Vest for Napp anbefales skredsikring og fjerning av flaskehalser.

2.5.2 Veger og ferger
Riksveger til Lofoten og Vesterålen er E10 og rv. 85. Fylkesveg 82. binder disse to regionene
sammen mellom Sortland og Fiskebøl, via fylkesfergesambandet Fs. 82 Melbu-Fiskebøl (se
gul ring på kartet). Rv. 85 og E10 møtes i Gullesfjordbotn. Videre østover er E10
hovedtransportåren mot Evenes lufthavn, E6 og jernbanen i Narvik. E10 har også tilknytning
fra rv. 85 Kåringen – Lødingen fergeleie til E6 Bognes og rv. 83 Tjeldsund bru - Harstad. I
vest knytter riksvegfergesambandet Moskenes – Bodø Lofoten sammen med fastlandet.
Det øvrige vegnettet i Lofoten og Vesterålen består av fylkesveger og kommunale veger.
I KVU beskrives relevante forhold for vegnettet; regularitet, forutsigbarhet, trafikksikkerhet
osv. Fergesambandet Melbu-Fiskebøl har i dag god regularitet, men vi vil også se på
tilliggende vegnett og hvordan dette virker inn på transportsystemet totalt sett.
Det er to riksvegfergesamband i området, Bodø – Røst – Værøy – Moskenes og Bognes –
Lødingen. Fylkesfergesamband på helårsbasis er Melbu – Fiskebøl, Flesnes – Refsnes,
Svolvær – Skrova Hanøy – Kaljord og Digermulen – Finnvik. Sambandene Svolvær –
Skutvik via Skrova og Andenes – Gryllefjord er sommersamband.
Oversikt over veger og fergesamband er vist på kart på neste side.
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2.5.3 Luftfart
Harstad/Narvik lufthavn Evenes er i dag den eneste store flyplassen som har fergefri
forbindelse til Lofoten og Vesterålen. Bodø lufthavn fungerer som et nav for regionen, med
tilknytning til Lofoten og Vesterålen med lokalflyruter, ferge og hurtigbåt.
Det er fire lokale lufthavner i Lofoten og Vesterålen: Svolvær og Leknes lufthavn i Lofoten
og Stokmarknes og Andøya lufthavn i Vesterålen. I tillegg til ruteflygninger har Evenes også
charterturer.
Avinor utfører for tiden værmålinger for en mulig ny stor lufthavn på Gimsøya i Vågan
kommune. En eventuell framtidig lufthavn på Gimsøya vil ligge midt mellom Svolvær og
Leknes, og vil kunne erstatte både Leknes og Svolvær lufthavn.
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2.5.4 Sjøtransport
Farleder
En av hovedledene nord/sør går gjennom Hadselfjorden. Svolvær Stokmarknes, Sortland og
Harstad ligger langs hovedledene. I tillegg er det flere bileder, både i Lofoten og Vesterålen.
Godshavner
I Lofoten er Moskenes og Reine havn, Leknes havn, Stamsund havn og Svolvær havn alle
godshavner som betjener ulike typer gods. Ingen av dem kan imidlertid regnes som større
godshavner, og ingen har status som stamnettshavner i dag. Det samme gjelder for Vesterålen
som har Sortland havn og Stokmarknes (Hadsel havn). Mindre havner for gods er Andenes,
Myre og Melbu.
Persontrafikkhavner
Moskenes, Leknes, Stamsund og Svolvær er viktige persontrafikkhavner, der det går ferger,
cruiseskip og hurtigrute. Tilsvarende i Vesterålen er Stokmarknes, Sortland, Melbu og
Andenes. Andre mindre havner har en viktig funksjon lokalt.
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Fiskerihavner
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 Bø.
Sjøtiltak i Nasjonal transportplan (NTP)
I forslaget til NTP 2018-29 ligger det inne en stor havneutbygging i Andenes havn. Videre
foreslås farledstiltak i Risøyrenna, Raftsundet og Molldøra, Tjeldsundet og Røst.
2.5.5 Jernbane
Jernbanetransport til og fra regionen går både via Ofotbanen til Narvik og Nordlandsbanen til
Fauske og Bodø.
Mesteparten av stykkgodset til og fra regionen transporteres med svensk jernbane og
Ofotbanen mellom Alnabruterminalen i Oslo og Narvik. Schenker og Cargonet har daglige
avganger i dette tilbudet. Det er også en daglig avgang med persontog fra Narvik. Det er
likevel malmtogene fra LKABs gruver i Kiruna som utgjør majoriteten av transporten på
Ofotbanen.
I mindre grad benyttes også Nordlandsbanen til godstransport til og fra Lofoten og
Vesterålen.

2.5.6 Kollektivtransport
Lofotekspressen går daglig flere ganger mellom Å i Lofoten og Narvik. Den korresponderer
også med ferge til Melbu og buss til Sortland og Harstad. Det går flybuss fra Sortland,
Harstad og Narvik til Evenes lufthavn. Ellers går det andre bussruter i Lofoten og i
Vesterålen. Noen av dem er fortrinnsvis skolebusser, mens andre har både lokal og regional
funksjon.
Særlig som et supplement innen helsetransporter er drosje et viktig bidrag innen
kollektivtransporten. Mange distriktsdrosjer har sin hovedbasis i helsetransporter.
Også fergesamband, hurtigbåter, hurtigrute og fly utgjør en del av kollektivtransporten.
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3 Utfordringer
3.1 Nasjonalt
3.1.1 Nasjonal transportplan
Regjeringen viser til at det nasjonale transportnettet binder ulike deler av landet sammen og
bidrar til god tilknytning til det utenlandske transportnettet. Transportnettet, og da særlig
vegnettet, har også en viktig regional funksjon.
Regjeringen påpeker både i Meld.St. 26 (2012-13), Nasjonal transportplan 2014-23 og
Meld.St. 13 (2012 -2013), Ta heile Noreg i bruk, på at et godt utbygd transportsystem er en
forutsetning for bosetting og verdiskaping.
Gjennom arbeidet med utredningen Infrastruktur i Nord, som også er et grunnlag inn i NTP
2014-23 ble det pekt ut seks regioner hvor man spesielt anbefaler satsing på infrastruktur. En
av disse er Midtre Hålogaland. Etter vedtatte utbygginger av E10 i samsvar med utførte
KVUer, vil forbindelsen mellom Lofoten og Vesterålen være den aksen som utgjør den største
hindringen for effektiv transport innenfor regionen.
Nasjonal sykkelrute går mellom Lofoten og Vesterålen med fergesambandet Fiskebøl –
Melbu. Framtidig løsning for Nasjonal sykkelrute vil vurderes i utredningen.

3.1.2 Helse- og sykehusstruktur
Regjeringen la i november 2015 fram Meld. St 11 (2015-2016) Nasjonal helse og sykehusplan
(2016-2019). Meldingen ble behandlet i Stortinget 17. mars, og det ble da besluttet at de
sykehus som i dag har akuttkirurgiske tilbud, fortsatt vil ha dette når hensynet til pasienten
gjør det nødvendig, og kvalitet og pasientsikkerhet er ivaretatt. I tillegg skal ikke scenarioene
som er beskrevet i Nasjonal helse- og sykehusplan være førende for hva sykehusene skal
inneholde på lokalt og regionalt nivå. Helseforetakene skal gjennomføre lokale og regionale
prosesser for dette høsten 2016.

3.1.3 Lufthavnstruktur
Avinor la 20. mai 2015 fram rapporten Lufthavnstruktur, som er et delprosjekt i arbeidet med
Nasjonal transportplan 2018-2029. I rapporten står det om lufthavnene i Lofoten og
Vesterålen:
Eventuell forlengelse av Stokmarknes, Skagen
Avinor har vurdert en mulig forlengelse av rullebanen i Stokmarknes. Dagens banesystem
fungerer imidlertid godt, og en ny vurdering vil gjennomføres etter 2018.
Ny lufthavn på Gimsøy i Lofoten
Gimsøy ligger mellom dagens lufthavner i Svolvær og Leknes som begge er foreslått lagt ned
dersom en finner grunnlag for å etablere en ny lufthavn. Det pågår værmålinger for å avklare
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om de operative forholdene på Gimsøy er gode nok. Målingene ble i første omgang avsluttet
sommeren 2015. Dersom målingene gir grunnlag for å bygge en lufthavn vil det bli igangsatt
en prosess i forhold til det eksisterende vernevedtaket for området der lufthavnen er tenkt
bygget. Det er usikkert hvor lang tid dette evt. vil ta. Etter at værmålingene ble avsluttet
sommeren 2015 har en ekspertgruppe arbeidet videre med resultatene, for å se om realisering
av lufthavnen kan tilrådes.
3.1.4 Kommunereformen
Den pågående prosessen med kommunereformen antas å være ferdig i løpet av 2018. Området
er preget av en kommunestruktur som var dannet da sjøtransporten var viktigste transportåre,
noe som også kan være med på å bidra til strukturelle endringer som følge av denne
prosessen.

3.2 Regionalt
3.2.1 Nordland fylkeskommune
Gjennom fylkesplanen og strategiene til Nordland fylkeskommune for Livskraftige
lokalsamfunn og regioner fremheves det at fylkessenteret Bodø og regionalsentrene skal
styrkes. Leknes og Svolvær er regionsentre i Lofoten og Sortland regionsenter i Vesterålen.
Videre skal samarbeidet internt i fylket, i mellom kommuner og regioner styrkes. Og man skal
søke å utvikle robuste samfunn med velfungerende infrastruktur og god omstillingsevne.
Nordland fylkeskommune er i gang med å utarbeide «Regional plan for by- og
regionsenterpolitikk for Nordland». Planen skal være et verktøy i arbeidet med regional
utvikling gjennom å styrke de 10 byene som er definert som regionsentra: Bodø, Fauske, Mo i
Rana, Mosjøen, Brønnøysund, Sandnessjøen, Leknes, Svolvær, Sortland og Narvik.
I gjeldende Regional transportplan for Nordland er det lagt vekt på at det skal føres en
arealpolitikk som tar sikte på å bidra til å redusere transportbehovet og utslipp av klimagasser.
Videre skal kollektivtransporten styrkes i byer og sentra, det skal legges opp til bedre
korrespondanser i transportsystemet og godstransport langs veg skal reduseres.
Nordland fylkeskommune har igangsatt rullering av Regional transportplan 2018 – 2029. Den
strategiske delen skal behandles i oktober 2016 og handlingsprogrammet i juni 2017.

3.3 Hovedutfordringene i analyseområdet
Både stat og fylkeskommune peker på betydningen av utvikling av transportsystemet for
regional utvikling og næringsutvikling. Midtre Hålogaland er gjennom Infrastruktur i Nordutredningen utpekt som en av seks regioner region hvor man spesielt anbefaler satsing på
infrastruktur.
Utbygging av E10, rv. 85 og rv. 83 i henhold til utførte KVUer vil gi en effektiv transport i
disse aksene, som kan bidra til forstørring av bo- og arbeidsmarkedsregioner i
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Hålogalandsregionen.
Reisetiden i dag fra Melbu til Svolvær med fergesambandet Melbu – Fiskebøl er i dag godt
over en time inkludert ventetid på ferga. Reisetiden er derfor for lang til at deler av Lofoten
og Vesterålen kan danne en felles BAS-region. Hovedutfordringen i KVUen vil være å utrede
om andre kryssinger av Hadselfjorden kan gi grunnlag for en felles BAS-region og utvidelse
eller sammenslåing av BA-regionene Sortland og Vågan. En ny forbindelse kan også styrke
næringslivet, legge til rette for regional utvikling og ha betydning for framtidig
lufthavnstruktur.
Det vil vurderes om endret trafikk som følge av en fast forbindelse over Hadselfjorden vil ha
betydning for dimensjonering av fv. 82, og om tiltak på fv. 82 mellom Sortland bru og Melbu
kan ha betydning for reisetiden og trafikksikkerheten.

4 Avgrensing
4.1 Tematisk avgrensning
Valg av løsning for kryssing av Hadselfjorden vil ha betydning for både statlige og regionale
interesser. Dette vil belyses av delutredninger innen forskjellige temaer som omtales nærmere
nedenfor:
4.1.1 Vegsystemet
Trafikk på veger og ferger i influensområdet ved de enkelte konseptene beregnes i
transportmodell. Sesongvariasjoner i nærings- og persontransport, inkludert turisttrafikk, skal
vurderes.

4.1.2 Luftfart
Det foreslås at følgende tema analyseres i samarbeid med Avinor:
- Reisetider mellom lufthavnene
- Befolkningsgrunnlag innenfor ulike reisetider til hver lufthavn
- Hvordan konseptene kan påvirke lufthavnstrukturen.
4.1.3 Godstransport
For tema godstransport vil det være aktuelt å se på hovedmønstre for kjøreretninger,
reisetider, terminalstruktur og koblinger til jernbane og sjøtransport. Endringer og nye
løsninger i vegsystemet vil kunne få betydning for hvordan godstransporten utvikles.
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4.1.4 Reiseliv
Lofoten og Vesterålen er to meget attraktive reiselivsdestinasjoner i Nord-Norge, og
endringer innen reiselivstransport er tema det er relevant å utrede.
4.1.5 Samfunnsøkonomi
Trafikkmengder beregnes i regional transportmodell, og er grunnlag for prissatte
samfunnsøkonomiske beregninger. Investeringskostnader beregnes ved hjelp av ANSLAGmetoden, med nøyaktighet +- 40 %. Prissatte virkninger beregnes i transportmodell eller
programmet EFFEKT.
Metode for vurdering av ikke prissatte virkninger fastlegges senere.
Som et grunnlag til transportanalysen er det allerede igangsatt og vil bli videreført en
reisevaneundersøkelse (RVU). Denne er i første rekke rettet mot fergesambandene i området,
men kan bli utvidet.
Det skal vurderes om det er grunnlag for å beregne samfunnsøkonomiske virkninger som ikke
inngår i de tradisjonelle nytte-kostnadsberegningene (mernytte/ringvirkninger).
4.1.6 Lokale og regionale virkninger
Det skal analyseres om nye løsninger for kryssing av Hadselfjorden kan gi muligheter eller
endringer for befolkning og næringsliv lokalt eller regionalt.
Aktuelle tema vil være
-

Beredskapsmessige virkinger
Regionale funksjoner og senterstruktur
Tilgang til et større arbeidsmarked, utvidelse og sammenslåing av BA regioner
Handels- og fritidsmønster
Virkninger for næringsliv og reiseliv

Innenfor disse temaene legges det opp til samarbeid med «Regional plan for by-og
regionsenterpolitikk for Nordland».
4.1.7 Helse- og Sykehusstruktur
Helseforetakene vil gjennomføre lokale- og regionale prosesser om sykehusstruktur, jfr. 3.1.
Det foreslås at følgende tema analyseres i samarbeid med Helse nord:
-

Reisetider mellom sykehusene
Befolkningsgrunnlag innenfor ulike reisetider til de enkelte sykehus
Hvordan konseptene kan påvirke helse- og sykehusstrukturen.
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4.1.8 Utdanningsstruktur
Det foreslås at følgende tema analyseres:
- Reisetider mellom utdanningsinstitusjonene
- Elev/studentgrunnlag innenfor ulike reisetider
- Hvordan konseptene kan påvirke strukturen for videregående skoler/fagskoler og
lokale høyskole- og universitetstilbud.
4.1.9 Finansiering
Det utføres grove analyser for finansiering, herunder bompengefinansiering.

4.2 Geografisk avgrensing
Geografisk avgrensning for prosjektområdet er Hadselfjorden. Det vurderes om tiltak på
dagens fv. 82 mellom Melbu og Sortland bru kan ha betydning for reisetiden, og om nye
kryssinger av Hadselfjorden vil føre til trafikale endringer på fv. 82 som har betydning for
dimensjoneringsklasse.
Influensområdet bør primært være Lofoten og Vesterålen. For enkelte tema vil det være
aktuelt å utvide influensområdet, for eksempel til å omfatte Evenes og Narvik innenfor
lufthavnstruktur og jernbanetilknytning.

4.3 Aktuelle løsningsstrategier eller konsepter
Vegforbindelsene mellom Lofoten og Vesterålen består i dag av E10 Lofast og
fergeforbindelsen Melbu – Fiskebøl over Hadselfjorden. Aktuelle konsept for kryssing av
Hadselfjorden vil bli vurdert gjennom en mulighetsanalyse.
Foreløpig vurderes som mulige konsept
-

Nedlegging av fergeforbindelsen
Varianter av videreføring av fergeforbindelsen
Fergefri forbindelse

Et aktuelt konsept for fergefri forbindelse vil være undersjøisk tunnel, som var et av
alternativene under utredning av Lofotens fastlandsforbindelse. Andre mulige former for
fergefrie kryssinger vil også bli vurdert. Utredninger om fjordkryssinger på E39 vil være
viktig utgangspunkt.
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5 Forslag til samfunnsmål
Med dagens reisetider er Lofoten og Vesterålen to adskilte bo- og arbeidsmarkedsregioner. En
fergefri forbindelse kan gi muligheter for regionforstørring, gjennom en utvidelse av BASregionen og sammenknytning av BA regionene Sortland og Vågan. En slik utvikling vil
kunne gi et mer robust og effektivt transportsystem som kan styrke næringslivet og samfunnet
for øvrig gjennom forbedringer for gods-, pendler- og annen persontransport.
Fylkesveg 82 mellom Sortland, via Stokmarknes og Melbu er relativt høyt trafikkert, har mye
randbebyggelse og varierende standard, noe som igjen kan bety at det både er et
framkommelighets- og et trafikksikkerhetspotensial å hente gjennom utvikling av denne
strekningen.
I tillegg er det ønskelig å se på grenseflatene for vegsystemet imot det øvrige
transportsystemet, herunder lufthavner, havner og tilgangen til jernbane. Mulighetene for et
robust, effektivt og sikkert vegsystem som kan bidra til regional utvikling og gi gode
grenseflater mot det øvrige transportsystemet, er først og fremst gjennom en fergefri kryssing
av Hadselfjorden. Dette skal derfor utredes.
I lys av dette foreslås følgende samfunnsmål:
Transportsystemet skal i 2060 knytte sammen Lofoten og Vesterålen på en robust, effektiv
og sikker måte, legge til rette for regional utvikling og god utnyttelse av øvrig infrastruktur.
Årsaken til at tidshorisonten for samfunnsmålet er satt til 2060 er at konseptvalget for
transportsystemet skal være robust nok til å kunne takle befolkningsvekst og
samfunnsutvikling framover i et 40 års perspektiv. Prioriteringer om utbygginger og utvikling
av transportsystemet kan imidlertid komme langt tidligere. Dette avhenger av hvordan
prosjekter blir behandlet faglig gjennom Regional og Nasjonal transportplan og politisk
gjennom lokalt, regionalt og statlig nivå i Norge.
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6 Framdriftsplan og organisering
6.1 Framdriftsplan
Utfordringsnotat

Medio juni

Mandat

Tidlig høst

Ideverksted

Oktober

Situasjonsdel

November

Behov og mål

Desember

Mulighetsstudie og konseptutvikling

Januar/Februar

Konseptanalyse, kostnader og samfunnsøkonomi

Mars/april

Anbefaling og ferdig rapport

Mai/juni

Målet er å levere KVU-rapporten før sommerferien 2017.

6.2 Organisering
Dette er en statlig KVU som for det meste omfatter fylkeskommunale transporttiltak.
Styringsgruppene for en statlig KVU består av administrativt personell fra de statlige
transportetatene på ledernivå. Fylkeskommunen vil være representert igjennom Politisk
samrådingsgruppe, Prosjektgruppe og referansegruppe. Det forutsettes minimum to møter i
referansegruppe og politiske samrådingsgruppe, med følgende tema:



Situasjon, behov og mål
Mulighetsstudie og konseptutvikling, konseptanalyse, kostnader og samfunnsøkonomi

Det foreslås å organisere KVU slik:
● Prosjekteier
– Regionvegsjef
● Styringsgruppe
– Regionvegsjef
– Strategisjef. Fagansvarlig for KVU.
– Avdelingsdirektør Midtre-Hålogaland
– Representant fra Vegdirektoratet
– Kystverket
– Avinor
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● Politisk samrådingsgruppe
– Fylkesråd for samferdsel i Nordland
– Fylkesråd for næring og regional utvikling
– Fylkesråd for utdanning
– Ordførerne i kommunene i Lofoten og Vesterålen
– Leder Lofotrådet
– Leder Vesterålen regionråd
– Ungdommens fylkesting
● Prosjektgruppe
– Prosjektleder fra Statens vegvesen
– Personell fra Statens vegvesen Region nord
– Personell fra Nordland fylkeskommune
– Avinor
– Kystverket
●

Arbeidsgrupper
– Lokale og regionale virkninger, jfr. kap. 4.1.2
– Sykehusstruktur, jfr. kap. 4.1.7
– Skolestruktur, jfr. Kap 4.1.8
– Andre arbeidsgrupper etter behov

● Referansegruppe
– Administrativt personell fra kommuner og regionråd
– Næringslivets hovedorganisasjon
– LO
– Fylkeskommunen utdanningsavdelingen
– Vesterålen Næringslivsforening
– Lofoten næringsforum
– Transportnæring
– Norsk Lastebileierforbund
– Sjømatnæring
– Reiselivsnæring
– Petroleumsnæring
– Vegforum nord
– Landbruksnæringen
– Nordlandssykehuset/helseforetaket
– Utdanningssektoren
– Miljøorganisasjoner
– Andre ved behov
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Statens vegvesen
Region nord
Postboks 1403 8002 BODØ
Tlf: (+47 915) 02030
firmapost-nord@vegvesen.no
vegvesen.no

Trygt fram sammen

