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Sammendrag 

Småby Nord omfatter de ti byene i Nord-Norge med mellom 5.000 og 10.000 innbyggere 
som ikke omfattes av bymiljø- eller bypakkeordninger. Det vil si: Kirkenes, Vadsø, Finnsnes, 
Sortland, Svolvær, Leknes, Fauske, Mosjøen, Sandnessjøen og Brønnøysund. Hovedformålet 
med prosjektet er å skaffe kunnskapsgrunnlag som skal vise status, utfordringer og 
muligheter for at nordnorske småbyer skal nå målet om å bli mer attraktive, miljøvennlige, 
trafikksikre og gi god mobilitet for alle. 

Rapporten inneholder også liste over aktuelle investeringstiltak og anbefalinger om videre 
samarbeid om småbyutvikling. 

Dersom Nord-Norge skal sikre bosetting og utvikling av næringslivet, er det behov for å 
satse også på de små byene. Ett bidrag til å øke byenes attraktivitet og oppnå nasjonale 
miljømål, er å satse på bærekraftige mobilitet. Her har Statens vegvesen både sektoransvar 
og ekspertise. Fokusområder er samordning av bolig-, areal- og transportplanlegging, 
redusere transportbehov og fremme bærekraftige transportalternativer. 

Statens vegvesen Region nord gjorde våren 2018 en foreløpig kartlegging av status for 
transportsystemet for de minste byene. Prosjektet Småby Nord har i forlengelsen av dette 
bidratt til å kartlegge status, utfordringer og muligheter for å være attraktive byer. Det er 
holdt to møter med hver bykommune, samt epost- og telefonkontakt. 

Kjennetegn ved de små byene er at de er bilbaserte og i liten grad har kapasitetsutfordringer 
i vegnettet. Det er svakt befolkningsgrunnlag for kollektivtilbud lokalt, samtidig som byene 
er viktige kollektivknutepunkt. Alle byene peker på behov for bedre tilrettelegging for 
gående og syklende. Biler er ofte et dominerende trekk ved byrommene, og byene har i 
varierende grad regulert parkering i sentrum. Flere av byene har hovedveg gjennom 
sentrum, som innebærer støy, støv og ekstra utfordringer med trafikksikkerhet. 

Prosjektet har identifisert mange tiltak som kan bidra til en attraktiv by med bærekraftig 
mobilitet. Dette er både statlige, fylkeskommunale og kommunale tiltak i form av fysiske 
prosjekter, som gang- og sykkelveger, fortau, belysning og sikring av fotgjengerkryssinger, 
men også holdningsskapende tiltak og intelligente transportsystemer og tjenester (ITS).  

Ca. 80 investeringstiltak er kostnadsberegnet og de samlede kostnadene er grovt anslått til 
1,3 milliarder kroner. Prosjektgruppa er gjort kjent med flere tiltak, som enten mangler 
planmessig avklaring eller som er av mer generell karakter, og som derfor ikke inngår i 
tiltakslisten eller kostnadsberegningen. Flere av disse tiltakene oppfattes som viktigere 
lokalt enn mange av de kostnadsberegnede tiltakene. Noen av disse er store tiltak som 
trenger finansiering, før man vil prioritere å bruke ressurser på planlegging. 

I Nasjonal transportplan og fylkeskommunenes regionale transportplaner er det kun lagt opp 
til mindre tiltak i enkelte av byområdene som omfattes av prosjektet. I tillegg til at det i liten 
grad settes av statlige eller fylkeskommunale penger til tiltak i de små byene, er det en 
utfordring at kommunene har begrenset tilgang på spesialiserte fagressurser og fagnettverk. 
Medvirkning og samarbeid vil være essensielt for å oppnå god byutvikling i tråd med 
overordnede mål. Det er god grunn til å være i forkant og planlegge godt slik at arealene blir 
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riktig prioritert og lokalisert i forhold til funksjoner, grøntstruktur, fortetting, myke 
trafikanter, kollektiv, gods, privatbiler med mere. 

Prosjektgruppa anbefaler at det settes i gang et småbyprogram og at det avsettes en egen 
pott i Nasjonal transportplan til tiltak som kan bidra til bærekraftig, urban mobilitet i 
småbyene. Småbyprogrammet bør sette rammer for hvordan man legger en strategi for 
småbyer og lager småbypakker. Det bør være et samarbeid og et spleiselag mellom 
kommunen, fylkeskommunen, Statens vegvesen (og eventuelt andre transportetater), 
næringsliv og andre viktige lokale aktører. I tillegg må bompengefinansiering vurderes for 
hver bypakke. Prosjektgruppa mener at en regional småbykontakt/koordinator i Statens 
vegvesen vil styrke utviklingen av småbyene i nord. 

Bakgrunn 

Norges befolkning vokser og de siste 10 årene har alle fylker hatt befolkningsvekst, takket 
være høy innvandring. Veksten er imidlertid ujevnt fordelt geografisk. Den største 
befolkningsveksten finner vi i tilknytning til de største byene og i det sentrale 
østlandsområdet. Også innad i Nord-Norge er det de største byene som har hatt sterkest 
vekst i befolkningen. 

Nordland er det fylket med nest lavest befolkningsvekst i perioden 2013-2018, etter 
Hedmark og Oppland. Fylket har et lite fødselsoverskudd og netto innenlandsk utflytting er 
den høyeste i landet. Også Troms og Finnmark hadde lavere befolkningsvekst enn lands-
gjennomsnittet i perioden 2013-2018 (KMD; Regionale utviklingstrekk).  

På tross av sterk vekst i verdiskapingen i Nord-Norge de seneste årene, har det ikke ført til 
vekst i antall arbeidsplasser og befolkning (Verdiskaping i Nord-Norge, Telemarksforskning).  

Regjeringens nordområdestrategi 2017 sier at «Økt verdiskaping er et mål for 
nordområdesatsingen. Det trengs målrettet satsing på næringsutvikling for å utvikle Nord-
Norge til en av Norges mest skapende og bærekraftige regioner.» For å få til dette trengs 
blant annet arbeidskraft for å utnytte landsdelens ressurser. Fremover vil det være stort 
behov for nyrekruttering til mange sektorer og det forventes sterk konkurranse om 
arbeidskraften.  

Skal vi klare å ta ut potensialet i Nord-Norge må også de mindre byene gis bedre muligheter 
til å legge til rette for næringsutvikling, gi gode levekår for innbyggerne og bidra til en 
klimavennlig utvikling. Byene må oppleves som attraktive for de som allerede bor og jobber 
der og for de som ønsker å etablere næringsvirksomhet, men også for å tiltrekke seg ny 
arbeidskraft og besøkende. 

Som statlig etat med sektoransvar for bærekraftige mobilitetsplaner, bør Statens vegvesen 
bidra til byenes attraktivitet. Statens vegvesen Region nord utarbeidet derfor i 2016 en 
strategi for byutvikling. Så langt har satsningen i by vært nærmest ensbetydende med store 
og mellomstore byer, men Region nord har ambisjoner om at det skal jobbes godt med alle 
byene i landsdelen. Et ledd i iverksettelse av bystrategien er prosjektet Småby Nord. 
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Prosjektområdet 

 

Småby Nord omfatter alle Nord Norges byer med 5 000-10 000 innbyggere, unntatt Hammerfest. 
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Prosjektgruppen Småby Nord 

 
Thore Jensen (Prosjektavdelingen), Elisabeth Jomisko (Vegavdeling Finnmark) og Inge Berg (Veg og transport-
avdelingen) har også bidratt i prosjektet. 

Prosessen  

Prosjektet er et initiativ fra Strategistaben i Statens vegvesen Region nord for å løfte 
småbyene i Nord-Norge. Kunnskapen om småbyene har vært for uoversiktlig og spredt, og 
dialogen med småbyene for svak. Det ble derfor etablert ei tverrfaglig prosjektgruppe 
bestående av deltakere fra ulike avdelinger i Statens vegvesen og en representant for 
fylkeskommune med erfaring fra byutviklingsarbeid. 

Oppgaven har vært utfordrende og spennende med mange involverte og usikkerhet i forhold 
til mulig resultat. Samhandling med kommuner og fylkeskommuner har vært en viktig del av 
prosjektet, og et mål i seg selv for å opprette en bedre dialog og dele kunnskap. 
Tidsrammen har vært meget krevende og har følgelig begrenset prosessens omfang. 
Prosjektgruppa har for eksempel kun forholdt seg til kommunens administrasjon. 
Rapportens endelige innhold er prosjektgruppas produkt.  

Statens vegvesens Veg- og transportavdeling har våren 2018 utarbeidet et utkast til 
rapporten Kartlegging av status for transportsystemet i de 11 minste byene i Region Nord 
(her er Hammerfest inkludert til forskjell fra Småby Nord-prosjektet). Tilgjengelige data om 
byene er sammenfattet i lys av arealbruk, kollektiv, gåing, sykling, trafikksikkerhet, miljø, 
klima og gods. Utkastet gir en samlet oversikt over kunnskapsgrunnlaget og har vært et 
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utgangspunkt for Småby Nord-prosjektet. Denne rapporten skal i løpet av 2019 ferdigstilles 
og kvalitetssikres. 

Det er avholdt to arbeidsmøter med hver bykommune i form av ett fysisk møte i hver by og 
ett videomøte.  

Deltakere på de fysiske møtene har i hovedsak vært kommunens utvalgte administrative 
representanter, den aktuelle fylkeskommunes representant(er), Statens vegvesens 
planforvalter for den respektive by og tre prosjektgruppemedlemmer. På møtene i Lofoten 
har i tillegg representant for Statens vegvesens E10-prosjekt deltatt. Møtedeltagerne fra 
Statens vegvesen gjennomførte en enkel befaring i byene. 

Videomøtet omfattet en gjennomgang av beskrevet status, behov og muligheter i den 
aktuelle byen.  

Det er identifisert tiltak som har vedtatte reguleringsplaner og tiltak som ikke krever 
regulering, og disse er grovt kostnadsberegnet.  

Statens vegvesen har laget enkle 3D-modeller av byene. Bebyggelsen kunne vært mer 
detaljert, men dette er et godt utgangspunkt for en enkel presentasjon av byene. Foruten 
stillbilder fra modellene i denne rapporten, er det laget en filmsnutt for hver by med noen få 
fakta (utstrekning, folketall). Disse filmsnuttene ligger på prosjektets hjemmeside 
www.vegvesen.no/vegprosjekter/smabynord som en rask intro til byene for alle som er 
interessert i dette pilotprosjekt. 3D-modellene finnes i Statens vegvesens system og er et 
godt utgangspunkt for videre arbeidsprosesser med byene. 

  



10 
 

Glimt fra prosjektarbeidet  
med småbyer i nord 
Foto: Ingrid Kokkonen/Greta Johansen/Gunn Strømseng  
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Mål for byutvikling i mindre byer 

Overordna mål og føringer 

Regionalmeldinga trekker fram betydningen av gode offentlige rom, møteplasser og grønne 
strukturer i byer for menneskers livsutfoldelse, sosiale liv og naturopplevelser. Likeså 
refererer Folkehelsemeldingen til aktive transportformer og utviklingen av 
lokalsamfunn/byutvikling som områder med betydning for folkehelsen. Folkehelse er 
imidlertid ikke inkludert i den overordnede målformuleringen i Nasjonal transportplan, men 
verdsettes høyt i de samfunnsøkonomiske analysene som ligger til grunn for prioriteringene 
av gang- og sykkelprosjekter.  

I Nasjonal transportplan er det videre et mål at minst 80 % av barn og unge mellom 6 og 15 
år skal gå eller sykle til skolen. Nasjonal gåstrategi har et mål om at minst halvparten av 
befolkningen skal ha gjennomført en hel reise per dag til fots i 2023. Nasjonal sykkelstrategi 
har som mål at åtte prosent av alle reiser i Norge skal foregå på sykkel innen 2023. For å nå 
dette målet bør antallet sykkelturer i byer og tettsteder mer enn dobles.  

Transportsektoren skal også i tråd med Nasjonal transportplan bidra til at nasjonale mål for 
lokal luftkvalitet og støy oppfylles.  

Det er vanskelig å anslå hvor viktig nettopp transportsystemene er for at småbyene skal fylle 
sin rolle i samfunnet. Det er ingen klare skiller mellom utvikling av transportsystemet og 
stedsutvikling generelt. Mange av målene som er satt for by- og tettstedsutvikling, har 
virkemidlene sine innenfor den samordnede bolig-, areal- og transportplanleggingen. Areal- 
og transportplanleggingen henger tett sammen og påvirker hverandre gjensidig. 
Transporttiltakene i byer fungerer da også som virkemidler for andre mål i by som for 
eksempel økt attraktivitet. De mindre byene med funksjoner som regionalt senter, må være 
attraktive som lokaliseringssted for institusjoner, servicebedrifter og annet næringsliv, og 
krever transportsystemer som ivaretar dette. Småbyer langt unna storbyer har mer 
omfattende roller enn småbyer nært en storby. 

I Statens vegvesens arkitekturstrategi er det et mål at byer og tettsteder skal utvikles med 
arkitektur av god kvalitet. Statens vegvesens transportanlegg i byer og tettsteder skal ut fra 
dette være av god arkitektonisk kvalitet, og gjennom sektoransvaret skal Vegvesenet bidra til 
å fremme god by‐ og stedsutvikling. Statens vegvesen skal bruke god arkitektonisk kvalitet 
som ett av virkemidlene for å skape miljø- og energivennlige, helhetlige og framtidsrettede 
løsninger. 

Region nord sine mål og føringer 

Regionens mål og føringer er beskrevet i Statens vegvesens rapport Bystrategi Region nord. 
Her pekes det på Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging og Nasjonal transportplan som begge har mål om kompakte byer og 
tettsteder, redusert transportbehov og klima og miljøvennlige transportformer. Mål for 
byene i Region nord er basert på nasjonale føringer og målsettinger og på grunnlag av disse 
er følgende mål definert: 
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Hovedmål: 
Byområder i Region nord skal være miljøvennlige, trafikksikre og gi god mobilitet for alle.  

Delmål: 
1. Byer i Region nord skal utvikles etter en kompakt utbyggingsstrategi med fortetting rundt 

knutepunkt og kollektivtraséer, og bevisst lokalisering av store arbeidsplasser. 
2. Andelen av personreiser i byene som tas med gåing, sykling og kollektivtransport skal 

økes ved å legge til rette for at disse reisene blir så sikre og effektive at de foretrekkes 
foran biltransport.  

3. Næringstransport skal være miljøvennlig og ha god framkommelighet hele døgnet til 
godsknutepunkt og distribusjon. Det skal tilstrebes minst mulig konflikt mellom person- 
og godstransport. 

Strategien for å oppnå disse målene er tredelt: 
1. Helhetlig plan som grunnlag for forpliktende avtaler eller bypakker 
2. Tydeliggjøre og utøve vårt sektoransvar i arbeidet med byutvikling 
3. Evaluere egen kompetanse og organisering for å sikre god byutvikling 

Planlagte tiltak 

Nasjonal transportplan  

Nasjonal transportplan 2018-2029 har ett større investeringsprosjekt som vil ha betydning 
for byutvikling i de aktuelle småbyene. Det er satt av 1,250 mrd. kroner i 
oppstartsbevilgning til utbedring av E10 mellom Fiskebøl og Nappstraumen i siste 6-
årsperiode. Basert på konseptvalgutredningen (KVU) for strekningen har regjeringen 
besluttet at byområdene Svolvær-Kabelvåg og Leknes skal inngå i planleggingen, og 
arbeidet med å konkretisere tiltak er i gang (www.vegvesen.no/lofoten). 

Statens vegvesens Handlingsprogram 

I tillegg til store utbyggingsprosjekter settes det av midler i Nasjonal transportplan til mindre 
tiltak gjennom de såkalte programområdene. De programområdene som er mest aktuelle for 
bruk i byområdene er tilrettelegging for gående og syklende, trafikksikkerhet, 
kollektivtrafikktiltak, universell utforming og miljøtiltak.  

Statens vegvesens Handlingsprogram for 2018-2023 er en oppfølging av Nasjonal 
transportplan med en konkretisering av innsatsen på riksvegene i første 6-årsperiode. 
Gjennomføring er avhengig av årlige bevilgninger i statsbudsjettet. 

Følgende tiltak i Handlingsprogrammet er relevante for byene som omhandles av denne 
rapporten: 

Tilrettelegging for gående og syklende 
Det er satt av penger til samarbeid om nye sykkelbyer (18 mill. kr), en by i hvert fylke. 
Pengene kommer eventuelt i 2021. Det er foreløpig ikke valgt hvilke byer som skal bli 
sykkelbyer. 

http://www.vegvesen.no/lofoten
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Midlene som er satt av til strakstiltak etter sykkelveginspeksjoner (12 mill. kr) er ikke fordelt 
på strekninger, og det kan være aktuelt å bruke noen av disse pengene i småbyene. Disse 
midlene kommer først fra 2020. 

Trafikksikkerhet  
• E10 Leknessletta, tilskudd ny rundkjøring - 5 mill. kr i 2020 
• E6 Kirkenes sentrum, TS-tiltak – 51 mill. kr i 2021/23 

Midlene som er satt av til strakstiltak etter trafikksikkerhetsinspeksjoner (53 mill. kr) er ikke 
fordelt på strekninger, og det kan være aktuelt å bruke noen av disse pengene i småbyene. 
Hovedtyngden av disse midlene kommer først fra 2020.  

Miljøtiltak 
• Støytiltak Mosjøen – 4 mill. kr i 2020 
• Støytiltak Bodø/Fauske 4 mill. kr i 2020/21 
• Fasadetiltak støy Kirkenes 9 mill. kr i 2021 

Regionale transportplaner 

Finnmark: Ingen relevante prosjekter i Regional transportplan. 

Troms: Regional transportplan 2018-2029 (med Handlingsplan 2018-2021 og Økonomiplan 
2019-2022) 

• Finnsnes: fv. 86 Silsand-Islandsbotn med gang- og sykkelveg. 60 mill. med planlagt 
oppstart 2019.  

Nordland: Regional transportplan 2018-2029 (med Handlingsprogram 2018-2021 og 
Økonomiplan 2019-2022) 

• Sortland: fv. 82 Sortland-Risøyhamn, oppgradering av veg, inkludert gang- og 
sykkelveg. Parsell Holmen-Maurnes fullføres i 2019, øvrige parseller er ikke 
finansiert. 

• Sortland: 12 mill. til trafikksikkerhetstiltak Sortland sentrum i 2020. 
• Leknes: 8 mill. (totalt 13 mill. med tidligere bevilgninger) til tiltak rundt Vest-Lofoten 

videregående skole i 2019 (fortau, belysning etc.). 
• Mosjøen: Flytting av ferjekai ut av Mosjøen sentrum - utsatt til etter 2022. 
• Sandnessjøen: fv. 809 Vågen-Nesset og fv. 17 Blåbærhaugen-Kleiva: gang- og 

sykkelveg (ikke inne i det 4-årige handlingsprogrammet/økonomiplan). 

Alle regionale transportplaner inneholder sekkeposter for trafikksikkerhetstiltak som kan 
være relevante for småbyene.  

Eksisterende tilskuddsordninger 

Statlig tilskuddsordning til gang-/sykkelveg 
Gjennom Nasjonal transportplan er det også etablert en statlig tilskuddsordning for tiltak for 
økt gange og sykkelbruk. Midlene skal benyttes til kommunale og fylkeskommunale veger 
for å stimulere til helhetlige sykkelpakker i kommuner og fylker som ønsker å satse på 
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gående og syklende. Tilskudd fra ordningen krever en egenandel på minimum 50 prosent fra 
tilskuddsmottaker. Midlene deles ut årlig etter en søknadsprosess.  

Tilskudd fra Samferdselsdepartementet til lokale trafikksikkerhetstiltak 
Samferdselsdepartementet gir tilskudd til tiltak som bidrar til å styrke lokalt 
trafikksikkerhetsarbeid i regi av kommuner, frivillige organisasjoner, interessegrupper og 
andre lokale aktører. Eksempel på tiltak er trafikksikkerhetsopplæring, refleksutdeling og 
trafikkløype. 

Fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler 
Fylkeskommunene har ei tilskuddsordning for trafikksikkerhetstiltak som kommunene og 
andre kan søke på. Tilskudd gis til fysiske, holdningsskapende og pedagogiske tiltak. 
Eksempel på tiltak kan være prosjektering/byggeplaner, gjennomføring av mindre tiltak, 
sykkelopplæring og refleksaksjon. Det varierer mellom fylkene hvordan ordningen utøves og 
hvilke tiltak som er aktuelle for tilskudd. 
 
www.tromsfylke.no/tjenester/samferdsel/trafikksikkerhet/tftu/ 
www.ffk.no/samferdsel/trafikksikkerhet/trafikksikkerhetsmidler/ 
www.nfk.no/tjenester/samferdsel/trafikksikkerhet/ 

Bærekraftig mobilitetsplanlegging 

Bærekraftig mobilitetsplanlegging handler i hovedsak om å redusere klimagassutslipp ved å 
endre og påvirke transportmønster og transportformer: 
 
 

 
 

Bærekraftig utvikling:
Utvikling som imøtekommer dagens 

behov uten å ødelegge mulighetene for 
at kommende generasjoner skal få 

dekket sine behov.
Bærekraftsmålene reflekterer tre 

dimensjoner: klima og miljø, økonomi 
og sosiale forhold.

Mobilitet: Bevegelse eller forflytning av 

varer, tjenester og mennesker.

Bærekraftig 
mobiltetsplanlegging:

Redusere klimagassutslipp 
ved å endre og påvirke 
transportmønster og 

transportformer.
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Hvorfor satse på bærekraftig mobilitetsplanlegging i den nordnorske 
småbyen? 

Både nåværende og fremtidige forhold tilsier et behov for å satse på bærekraftig 
mobilitetsplanlegging i byene: 

• Transport er den største kilden til klimagassutslipp i Norge – ca. 31 %. 
• Vegtrafikk står for ca. 60 prosent av klimagassutslippene fra innenlands transport i 

Norge. Fra 1990-2016 økte utslippene fra vegtrafikk med ca. 28 %. 
• Mer enn halvparten av verdens befolkning bor i byer, og dette forventes å øke. 
• Byene står for 75 % av alle klimagassutslipp.  
• I tillegg vil det ha positiv effekt på stedsutvikling, folkehelse, livskvalitet, trivsel og gjøre 

byen mer tilgjengelig for den enkelte - uavhengig av helse, alder og økonomi. Disse 
effektene vil bidra til å gjøre den nordnorske småbyen mer attraktiv. 

Fokusområder og tiltak – bærekraftig mobilitetsplanlegging 

Nedenfor omtales fire fokusområder som fremmer bærekraftig mobilitetsplanlegging. Disse 
bygger på Statens vegvesens rapport Nr. 293 «Bærekraftig mobilitetsplanlegging» og statlige 
retningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging.  

Hvordan fokusområdene passer og hvilke tiltak som er aktuelt i den enkelte nordnorske 
småbyen, vil variere ut i fra forholdene på stedet. Andre tiltak som ikke er omtalt, kan også 
være hensiktsmessig. Det er verdt å minne om at det tradisjonelt har vært størst fokus på de 
store byene. Utfordringene og situasjonen i de mindre byene er noe annerledes, og effekten 
av de allerede kjente tiltakene vil ofte ikke ha samme virkning i mindre byer. De fire 
fokusområdene er likevel et godt utgangspunkt for å tilnærme seg hvordan bærekraftig 
mobilitetsplanlegging bør gjennomføres. 

Samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 
Planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme samfunnsøkonomisk effektiv 
ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Planleggingen skal bidra 
til å utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping og 
næringsutvikling og fremme helse, miljø og livskvalitet. Utbyggingsmønster og 
transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder, redusere 
transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige transportformer.  

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging er et viktig 
verktøy og skal følges i statlig, regional og kommunal planlegging. 

Redusere transportbehovet 
En sentral strategi er å organisere byen slik at boliger, butikker, tjenester og arbeidsplasser 
ligger nærmere hverandre. Når det gjelder varer bør hver pakke transporteres kortest mulig.  

Aktuelle tiltak for å redusere transportbehov: 
• Fortetting 
• 10-minuttersby (tjeneste- og servicefunksjoner innen en radius på 10 minutters gange) 
• Redusere transportbehov innen godstransport 
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Fremme bærekraftige alternativer 
Dette omhandler tiltak som oppfordrer til noen transportformer og tiltak som fraråder andre 
transportformer.  

Aktuelle tiltak for å fremme bærekraftige alternativer: 
• Tilrettelegge for gåing 
• Tilrettelegge for sykling 
• Tilrettelegge for kollektiv transport 
• Redusere personbilbruk 
• Fossilfrie kjøretøy (biler som går på utslippsfrie drivstoff) 

Implementere ny teknologi 
Ny teknologi skal bidra til at transport blir mer bærekraftig og tilgjengelig. Dette handler i 
større grad om forskning enn planlegging, men det må tas høyde for at mobilitet vil kunne 
endre seg i fremtiden.  

Aktuelle tiltak for å implementere ny teknologi: 
• Autonome kjøretøy (selvkjørende) 
• Mobility as a Service - MaaS (integrasjon av forskjellige transportmidler i en 

transportkjede og en samlet tjeneste ved bruk av mobiltelefon) 
• Intelligente transportsystemer - ITS (informasjonsteknologi som bedrer transportens 

bærekraft, utnyttelse, effektivitet og sikkerhet) 

Miljøvennlige transportformer (kollektiv, sykkel og gange) 

Planlegging av de mindre byene må være forankret i statlige føringer om bærekraftig 
mobilitet. Det fremtidige transportnettet må legge til rette for klima- og miljørettet 
transport. Det har så langt vært problematisk å få gode og bærekraftige kollektivløsninger i 
de mindre byene innenfor den såkalte 10-minuttersbyen. Tilbudet blir svært begrenset og 
følgelig blir kollektivtransport ikke et reelt alternativ til bruk av bil. 

Det er mulighet for å etablere mer individualiserte kollektivløsninger i mindre byer og 
bygder. Det kan dreie seg om transport for eldre, skole- og jobbreiser, fritidsservicereiser 
eller bestillingsløsninger. I Sauda har man en slik løsning som er ganske fersk, men anses 
som en suksess. Individualiserte transportmidler som er mindre i størrelsen enn vanlige 
rutebusser kan være hensiktsmessig, men det er pr dato ingen støtteordninger til dette i 
distriktene. Dette medfører at utvikling av gode kollektivløsninger kan være en stor 
utfordring og gode og attraktive sykkelløsninger vil sannsynligvis kunne gi et bedre svar på 
et miljøvennlig og bærekraftig transportsystem. 

Det er et vedtatt mål at transportvekst i byene skal skje gjennom økt sykkel, gange og 
kollektivtransport. Likeså sier nullvisjonen at ingen skal bli drept eller hardt skadd i 
trafikken. Da vil særlig nye og trafikksikre anlegg for sykkel være et viktig bidrag for å nå 
disse målene. Anlegg for økt bruk av sykkel som transportmiddel regnes som et viktig tiltak 
for å få et mer bærekraftig transportsystem i byer og tettsteder. Nasjonale mål om økt 
sykkelandel er førende for vår planlegging. Nasjonal transportplan (NTP) 2010-219 har blant 
annet hatt et mål om at 80% av barn og unge skal gå eller sykle til skolen. Målet er nådd for 
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avstander under 1 km, mens det er langt til målet for avstander på reiser over 3 km. Mange 
velger heller å reise med kollektivtransport og bli kjørt med bil framfor å gå eller sykle på 
reiser som er lenger enn 1 km. 

Nye anlegg for syklende må derfor tilrettelegge for trygg sykling og god fremkommelighet. 
Det kan få flere til å se på sykling som et attraktivt alternativ til bilen og kollektivtransport. 
Holdningsskapende tiltak og kampanjer for å få flere til å velge sykkel som transportmiddel 
kan også være metoder for å nå disse målene. De løsninger vi velger for de syklende skal 
oppleves trygge, gi god sikkerhet og fremkommelighet for å være attraktive.  I flere 
rapporter blant annet fra TØI (Transportøkonomisk institutt) pekes det på at separate 
sykkelanlegg (sykkelfelt eller sykkelveger), generelt har størst potensiale for å bedre 
sikkerheten og øke attraktiviteten.  

Rapportene viser at kombinerte gang- og sykkelveger kommer dårligst ut, især med hensyn 
til fremkommelighet. Her må syklisten sykle på fotgjengerens premisser og med stor 
gangtrafikk blir dette vanskelig. På fortau blir det enda verre fordi dette anlegget primært er 
for de gående med en mulighet for syklende å benytte anlegget. Det argumenteres ofte med 
at det oppleves som helt greit at syklende og gående bruker fortau og gang- og sykkelveger 
samtidig. Med dagens nivå på antall syklende er det riktig mange steder. Ønsket og målet 
om en markert økning av syklende og gående vil imidlertid medføre konflikter og farer som 
nevnt ovenfor. Det vil igjen føre til negativ effekt på andelen syklende. 

På tross av flere bygde gang- og sykkelveger og fortau de senere årene, står sykkelandelen 
omtrent i ro. Dette bør tilsi at vi må prioritere mer attraktive løsninger for å øke andelen 
syklende. Vi må gjøre det enklere og mer attraktivt å sykle, enn å kjøre bil. Kan hende må vi 
gjøre bilkjøring mer brysomt også i mindre byer og tettsteder, for å få den ønskede 
utviklingen.  

Etter prinsippene i sykkelhandboka er sykkelveg med fortau og sykkelfelt anbefalte separate 
løsninger forgående og syklende. Disse krever mer areal enn fortau og gang- og sykkelveg.  
Det betyr at vi må omprioritere arealer som i dag er tilrettelagt for bil, slik at biler får mindre 
plass og gående og syklende større. 

Spørsmålet blir hvem som skal stå øverst i transportpyramiden; er 
det bilen eller er det fotgjengere og syklister? Ut fra ovenstående bør 
nettopp syklisten og fotgjengeren stå øverst. Under dem kommer 
kollektivtrafikken og lavest prioritet får bilen.  

Seks av de ti byene har utarbeidet plan for hovednett for sykkel. 
Ingen av byene har i dag separate anlegg for sykkel, men det 
planlegges for tiden slike løsninger i sentrumsgata i to av byene 
(som for øvrig ikke har nevnte sykkelplan). 

Løsninger for miljøvennlige og bærekraftige transportformer for de mindre byene er i tråd 
med vedtatte mål for bærekraft og miljøhensyn. Andelen syklende er svært liten i de mindre 
byene og et ønske om økning kan enklest oppnås gjennom attraktive løsninger for de 
syklende. Separate løsninger for sykkel vil også for de mindre byene kunne gi en større og 
ønsket effekt for økt sykkelandel. 
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Om den enkelte by - Status og utfordringer i byene 

Plansituasjon i byene 

For alle kommunene er det et mål å utvikle byene til mer attraktive steder og legge til rette 
for bruk av gange, sykkel og kollektiv. Følgende viser en oversikt over planstatus i 
kommunene (pr. nov.-18). I utkast til rapport Kartlegging av status for transportsystemet for 
transportsystemet i de 11 minste byene i Region Nord finnes det lenke til de fleste planene. 
 

Ko
m

m
un

e 

Samfunnsdel Arealdel 
By-/ 

sentrumsplan 
(KDP) 

Sykkelplan Andre relevante 
planer 

Va
ds

ø 

Vedtatt 2012 
(2012-2024). 

Vedtatt 2012 
(2012-2024).  
Skal revideres i 
inneværende 
planperiode jf. 
planstrategien. 

 Foreligger ikke. Vedtatt at den 
skal utarbeides 
(sommeren 2018). 

Sentrumsplan 
(områdeplan) 
oppstartet høsten 
2018. 
 
Kommunedelplan 
for Kiby.  
 
Havneplan 
(temaplan) 
oppstartet høsten 
2018. 
 
Trafikksikkerhets-
plan 2014/2017 – 
ny plan ute på 
høring. 

Ki
rk

en
es

 

Vedtatt 2014 
(2014-2026). 

Vedtatt 2018 
(2018-2030). 

Byplan Kirkenes 
planlagt oppstart 
våren 2019. 

  Foreligger ikke. KVU for Sør-
Varanger har et 
eget kapittel om 
sentrum av 
Kirkenes. 
 
Trafikksikkerhets-
plan 2010-2013. 
 
Hovedplan for veg 
og trafikk 
påbegynnes i 
perioden 2016-
2019. 

Fi
nn

sn
es

 

Vedtatt 2014 
(2014-2026). 

Vedtatt 2014 
(2009-2021).  

Sentrumsplan 
Finnsnes, vedtatt 
2015. 

Plan for sammen-
hengende 
sykkelvegnett, 
vedtatt 2013. 

Kommunedelplan 
for bynære 
områder under 
utarbeidelse.  
 
Oppvekstplan, 
vedtatt 2018 
 
Trafikksikkerhets-
plan utgått. 
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So
rt

la
nd

 Vedtatt 2007 
(2007-2020). 
Planlagt revidert i 
2019-2020.  

Vedtatt 2017 
(2017-2029) 

Byplan Sortland 
vedtatt 2015. 

Plan for sammen-
hengende 
sykkelvegnett 
2013. 

Trafikksikkerhets-
plan 2018. 

Sv
ol

væ
r Vedtatt 2003. 

Under revidering 
(planprogram på 
høring pr d.d.).  

Vedtatt 2018 
(2017-2029). 

Byplan Svolvær, 
vedtatt 2012. 
Under revidering 
(planprogram 
vedtatt).  

 Foreligger ikke. Trafikksikkerhets-
plan 2016-2019, 
vedtatt 2015. 

Le
kn

es
 

Vedtatt 2017 
(2017-2029). 

Planprogram for 
perioden 2019-
2031 vedtatt 
2018. 

Planlagt oppstart 
høst 2019. 

 Foreligger ikke. Trafikksikkerhets-
plan 2012-2015. 
Denne skal 
revideres ila 
første halvår 
2019.  

Fa
us

ke
 

Vedtatt 2012 
(2012-2025). 
Planlagt revidert i 
planperioden. 

Vedtatt 2018 
(2018-2030). 

Kommunedelplan 
for Fauske 
sentrum del av 
arealplanen. 

Plan for 
hovedvegnett 
sykkel 2015. 

Trafikksikkerhets-
plan 2019-2023 
på høring. 
 
Detaljregulering 
av sentrum pågår.  

M
os

jø
en

 Vedtatt 2017 
(2017-2029). 

Vedtatt 2009 -
planlagt rullert. 

Kommunedelplan 
for Mosjøen 
vedtatt i 2016 
med en siste 
revisjon 2018.  

Plan for 
hovednett sykkel 
2010. Har hatt 
sykkelavtale. 

Trafikksikkerhets-
plan 2016. 

Sa
nd

ne
ss

jø
en

 

Vedtatt 2014 
(2012-2022). 

Vedtatt 2016 
(2016-2022) 

Utviklingsplan 
Sandnessjøen 
sentrum, vedtatt 
2013. Plan om å 
starte revidering. 
  

Plan for 
hovedvegnett 
sykkel 2013. 

Trafikksikkerhets-
plan 2015-2022. 

Br
øn

nø
ys

un
d 

Vedtatt 2013 
(2013-2024). 

Arealplan 2018-
2029 under 
utarbeidelse.  

Kommunedelplan 
for Brønnøy med 
omegn. 
Planprogram 
vedtatt 2018. 

Trafikksikkerhets-
plan med 
sammen-
hengende 
sykkelvegnett 
2013. 
 
Handlingsprogram 
2015-18. 

Trafikksikkerhets-
plan med 
sammen-
hengende 
sykkelvegnett 
2013. 
 
Handlingsprogram 
2015-18. 
 
Mobilitetsplan 
(ferdigstilles 
2019).  

 
 

Om byene 

Finnmark, Troms og Nordland har kun en storby, men flere mellomstore og små byer. I 
hovedsak er det lange avstander mellom byene. Småbyene i landsdelen har følgelig mange 
av de samme funksjonene som større byer i mer sentrale deler av landet. 
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I tillegg til å være lokale sentra i sin kommune er byene også regionale sentra for 
omkringliggende kommuner. Alle byene omtalt i denne rapporten er vertskommuner for 
elever ved videregående skoler og har variert næringsvirksomhet med arbeidspendling fra 
eget omland og nabokommuner. Regionsentrene har større tilfang av tjenester og offentlig 
virksomhet og tilbyr kultur-, handels- og servicetilbud som benyttes av innbyggere i 
omlandet.   

Et fellestrekk ved infrastrukturen i de minste byene i Nord-Norge er at de er bilbaserte og i 
liten grad har kapasitetsutfordringer i vegnettet. De små byene har et svakt 
befolkningsmessig grunnlag for et konkurransedyktig kollektivtilbud i byen, men er samtidig 
viktige kollektivknutepunkt i regionen. 
 

Presentasjon av byene 
Illustrasjonene av byene er tatt fra 3D-modeller.  

Innbyggertall for kommunene og tettstedene er fra Statistisk sentralbyrå (SSB) per 1. januar 
2018. Tettsted defineres som areal hvor det bor mer enn 200 mennesker og ikke er mer enn 
50 meter mellom husene. Noen av de ti tettstedene (byene) i rapporter har under 5000 
innbyggere, men i utvelgelsen av småbyer i dette prosjektet, er bynær bebyggelse inkludert. 

Gjennomsnittlig antall kjøretøy per døgn, årsdøgntrafikk (ÅDT) er tatt med for å gi et 
inntrykk av trafikkmengden i småbyene. 

Hver by er kort beskrevet og viser noen av byens viktige funksjoner også i forhold til 
omlandet. Beskrivelsen er på ingen måte uttømmende.   

Tabellene gir oversikt over utfordringer og mulige tiltak innen arealbruk, gange, sykkel, 
kollektiv og parkering og inneholder bidrag fra både kommunene og prosjektgruppa. 
Tiltakskolonnen er ikke et prioritert oppsett og er en blanding av planlagte tiltak (markert 
med punktum) og potensielle tiltak (markert med spørsmålstegn). Listene er ikke 
uttømmende og det er heller ikke tatt stilling til om alle forslag anses som anbefalt ut fra 
overordnede mål. Dette anses å være en del av en videre prosess hvor man går nærmere inn 
på byen som helhet, gjerne ved hjelp av en stedsanalyse, før man gjør omforente 
prioriteringer. 
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Vadsø 

Byen sett fra sørvest. 

 
1. januar 2018 hadde Vadsø kommune 6 033 innbyggere, hvorav 5 007 i tettstedet Vadsø.  

Vadsø er fylkeshovedstad i Finnmark og har dermed en særstilling som 
administrasjonssenter for hele fylket, blant annet har Fylkesmannen i Troms og Finnmark og 
Finnmark fylkeskommune sitt administrasjonssted her. Vadsø har flyplass og anløp av 
Hurtigruten. E75 går gjennom Vadsø sentrum med en arm ut til Vadsøya. Fv. 326 går i en 
sløyfe gjennom øvre del av byen. Kommunens visjon: «På høyde med tiden». 
 

Bykjernen sett fra sør. 
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Bykjernen sett fra øst, med Vadsøya til venstre. 
 

Kartet viser veger og gater eid av staten og fylkeskommunen og ÅDT for 2017 (fra NVDB). 

 
 
 

Arealbruk 
Utfordringer: Tiltak: 

• Videreutvikle et kompakt sentrum. 
• Tilgang på boliger/eiendommer for boligbygging i 

sentrum. 
• Kombinere industri/næring/bolig/ attraktive 

oppholdsrom i sentrum. 
• Usikkerhet i forhold til fremtidige arbeidsplasser 

gir mindre sirkulasjon av eiendommer. 

• Kommuneplanens arealdel. 
 

• Sentrumsplan. 
 

• Havneplan. 
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Gående 
Utfordringer: Tiltak: 

• Utrygg kryssing av E75 der gang- og sykkelveg sør 
for E75 krysser over til Elvegata. 

• Trygg kryssing (eks. forsterket belysning, 
forsterket oppmerksomhetstiltak). 

Skoleveg: 
• Noen dårlige kryssinger av fv. 326 

(Finnmarksveien og Idrettsvegen) og kommunal 
veg.  

• Utrygge kryssing av Finnmarksveien til Lindi og til 
Grønnliveien, samt krysset Idrettsvegen og 
Esbensens gt. (ved svømmehall). 

• «Villkryssing» over Fossevegen ved krysset med 
Esbensens gt. 

• Utrygt for fotgjengere i Grensen.  
• Gangveg fra skolen ender i «ingenting» vis a vis 

Hans Gabrielsens gate. 

• Kommunen har fokus på trygge skoleveger og 
gjør stadig utbedringer. 

• Utbedringer pågår av kryssing av fv. 326 både 
over Finnmarksveien (til/fra gang- og sykkelveg 
nedenfor Moreneveien) og Idrettsvegen (ved 
Finnmark fylkeskommune); etablering av 
fartsdempende sykkelbom, taktile steiner på 
gangveg, asfaltering av «missing link» mellom 
kommunal veg og fylkesveg, oppmaling gangfelt 
og fotgjenger skilting. 

• Etablering av SeeMe (blinkende gule lys) ved 
fotgjengerkryssing (omsøkt), pullerter og 
asfaltkanter som ledelinjer og lydfyr for blinde? 

• Trygg kryssing (eks forsterket belysning, 
forsterket oppmerksomhetstiltak) av 
Finnmarksveien til Lindi og til Grønnliveien, samt 
krysset Idrettsvegen og Esbensens gate (ved 
svømmehall)? 

• Tilrettelagt kryssing (planskilt?) over Fossevegen 
ved krysset med Esbensens gate? 

• Etablering av fortau i Grensen? 
• Etablering av fortau i Hans Gabrielsens gate til 

eksisterende fortau i Kong Håkons gate? 
• Mangelfull gangforbindelse fra hurtigrutekaia til 

sentrum. 
• Havnepromenade; sentrum-hurtigrutekaia under 

planlegging. 
• Fortau langs E75 på øya frem til hurtigrutekaia? 

• Dårlig vedlikeholdt gang- og sykkelveg langs 
Idrettsvegen (fv.326). 

• Reasfaltere gang- og sykkelveg langs fv. 326? 

• Mangler fortau på en liten strekning av E75 ved 
Varanger kraft. Alternativ rute dårlig skiltet 
(særlig ut av byen). 

• Skilte? 
• Bygge infrastruktur for «missing link»? 

• Dårlig og utdatert belysning. • Skifte ut armaturer til LED-lys? 
  

Syklende 
Utfordringer: Tiltak: 

• Sykling i sentrumskjernen og Vadsø øst foregår i 
vegbanen. 

• Utbedring infrastruktur for sykkel? 
• Plan for hovedvegnett sykkel (vedtatt oppstart). 
• Løsninger som prioriterer sykkel? 

• Mangler sykkelveg på en liten strekning av E75 
ved Varanger kraft. Alternativ rute dårlig skiltet 
(særlig ut av byen). 

• Skilte? 
• Bygge sykkelveg for «missing link»? 

• Manglende tilbud for syklende langs E75 fra 
sentrum til Kiby/flyplassen er etterspurt, men 
behovet uavklart. 

• Behovsundersøkelse (kanskje belyst, brøytet 
turveg på østsiden av byen er svaret)?  

• Belysning langs E75 Vadsø – Kiby? 
• Dårlig vedlikeholdt gang- og sykkelveg langs 

Idrettsvegen, fv. 326. 
• Reasfaltere gang- og sykkelveg langs 

Idrettsvegen, fv. 326? 
• Lite tilrettelagt sykkelparkering. • Trygg og attraktiv sykkelparkering? 

• Klima fører til lite vintersykling. • Kampanjer? 
• Bedre vedlikehold (brøyting, også av siktsoner)? 

• Utrygg kryssing av bru til Vadsøya på grunn av 
sidevind. 

• Tiltak for vindskjerming? 
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Kollektiv 
Utfordringer: Tiltak: 

• For lite bruk av buss? 
• Tilbud lite kjent? 
• Bussruter tilpasset skolebarntransport? 

• Kampanjer? 
• Oppgradering av holdeplasser? 
• Optimalisere eksisterende tilbud (flexibuss)? 
• Vurdere nye ordninger som bestillerbuss? 

• Krysset ved Fossevegen og Idrettsvegen er veldig 
innsnevret og ikke dimensjonert for buss. 

• Utbedre kryss? 
• Ny trase? 
• Mindre busser? 

  
Parkering 

Utfordringer: Tiltak: 
• Biler og asfaltareal opptar store deler av 

byrommene. 
• Det parkeres utenfor oppmerkede 

parkeringsarealer.   
• Lite håndheving av feilparkeringer. 

 
 

• Parkeringsregulering/-ordning/-avgift? 
• Transformere parkeringsareal til hyggeligere 

formål (fortau, gågate, bygg (gjerne boliger), torg, 
grøntareal, sykkelparkering mm)? 

• God tilgang på parkering i utkanten av sentrum 
kombinert med strengere regulering av parkering 
i sentrum? 
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Kirkenes 

Byen sett fra nordvest. 

1. januar 2018 hadde Sør-Varanger kommune 10 171 innbyggere, hvorav 3 529 i tettstedet 
Kirkenes.  

Kirkenes er regionsenter på sørsiden av Varangerfjorden og også sentral i forhold til 
samarbeidet østover mot Russland. Byen er endepunkt for Hurtigruten og E6, har flyplass og 
vegforbindelser mot Finland og Russland. Fv. 367 går også gjennom byen og fv. 366 avløser 
E6 til Prestøya. Havnen i Kirkenes har status som stamnetthavn.  Kirkenes har sykehus. 
Kommunens visjon: «En grensesprengende kommune/by». 

Ny stamnetthavn planlegges i Høybukta vest og store deler av tungtransporten vil flytte ut 
fra sentrum. Kirkenes er med i prosjektet «Gater og plasser» som ble satt i gang av Statens 
vegvesen og Riksantikvaren i 2013. 
 

Bykjernen sett fra nord. 
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Byflata sett fra vest mot øst. 
 

 

 
Kartet viser veger og gater eid av staten og fylkeskommunen og ÅDT for 2017 (fra NVDB).  

  



29 
 

Arealbruk 
Utfordringer: Tiltak: 

• E6 ligger som en barriere og en begrensning for 
arealbruk for en attraktiv by ved havet. 

• Legge strategi for byutvikling/byplan (KDP). 
• Samarbeid med Statens vegvesen om plan for E6. 

• Store boligfelter regulert utenom sentrum, kan 
motvirke fortetting i sentrum. 

• Motstridende eierinteresser gjør det vanskelig å 
planlegge utvikling. 

• Vernede bygg er kvaliteter som også byr på 
utfordringer. 

• Arealplan som innebærer fortetting? 
• Medvirkning/samarbeid med private aktører? 

• Plassering av nytt sykehus (arbeidsplasser) 
utenfor sentrum. 

• Gode forbindelser for buss, fotgjengere og 
syklister? 

  
Gående 

Utfordringer: Tiltak: 
• Behov for flere krysningspunkter, bl.a. kryssing 

av E6 og fv. 367 (skoleveg). 
• Mye trafikk og tungtransport på fv. 367 forbi 

skolen. 

• Trygge kryssinger? 
• Utbedre riksveg? 
• Utbedre fylkesveg (omklassifisering? Stenging for 

gjennomfart?). 
• Gående har dårlig prioritet. • Høyere prioritering av gående? 
• Smale og dårlig vedlikeholdte fortau. • Vedlikeholde og utbedre fortau? 
• Parkering mellom bygning og fortau som skaper 

skumle situasjoner. 
• Fjerne/ flytte parkering? 

• Lite foredlet gangtrase fra hurtigrute til sentrum 
med utrygg kryssing av E6. 

• Videreutvikle gangtrase fra Hurtigrute (inkl. skilt) 
og trygg kryssing av E6? 

  
Syklende 

Utfordringer: Tiltak: 
• Syklende har lav prioritet. • Prioritere tiltak for sykkel? 
• Ingen infrastruktur for syklende i sentrum. 
• Uoversiktlig trafikkbilde (mange avkjørsler). 

• Utbygging av infrastruktur for sykkel? 
• Plan for hovedvegnett sykkel? 

• Manglende sykkelparkering. • Trygg og attraktiv sykkelparkering? 
  

Kollektiv 
Utfordringer: Tiltak: 

• For sjelden buss pga. for få reisende? • Markedsføring av tilbudet? 
• Bedre kollektivtilbud/alternative ordninger? 

• Dårlig merking, manglende navn på 
holdeplasser og vanskelig å finne rutetider. 

• Navngivning, merking og mer tilgjengelig 
ruteopplysning (gjerne samtid) – (Snelandia 
mobillett – ukjent eller ikke kjent nok?)? 

• Mangler kollektivterminal/ parkering/ 
venteareal for buss?  

• Lokalisere/etablere terminal?  

• Mistrivsel på buss. • Serviceopplæring? 
  

Parkering 
Utfordringer: Tiltak: 

• Biler og asfaltarealer er dominerende elementer 
og opptar store deler av byrommene (også på 
områder avsatt til grøntareal). 

• Ingen regulering/restriksjoner på parkering i 
sentrum. Mye kantparkering. 

• Farlige situasjoner pga. rygging fra parkering 
over fortau. 

• Transformere parkeringsareal til hyggeligere 
formål (fortau, gågate, bygg (gjerne boliger), torg, 
grøntareal, sykkelparkering mm)? 

• God tilgang på parkering i utkanten av sentrum 
kombinert med strengere regulering av parkering i 
bykjernen (gjerne kombinert med bysykler 
og/eller bybuss)? 

• Parkeringsregulering/-ordning/-avgift? 
• Trygg utforming av de parkeringene man ønsker å 

ha? 
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Finnsnes 

Byen sett fra sørvest. 

 
1. januar 2018 hadde Lenvik kommune 11 644 innbyggere, hvorav 4 650 i tettstedet 
Finnsnes. 

Finnsnes er regionsenter for Midt-Troms. Fra 2020 slås Lenvik sammen med kommunene 
Tranøy, Berg og Torsken. Den nye kommunen vil hete Senja. Det er anløp av hurtigrute og 
hurtigbåt og nærmeste flyplass er Bardufoss 4,5 mil unna. Fv. 86 går gjennom sentrum med 
videre forbindelse nordover via fv. 263, 861 og 855. Kommunens visjon: «Sammen skaper vi 
tiltak og trivsel». 

Fylkestinget i Troms har bedt Statens vegvesen å utrede infrastrukturen i Midt-Troms, 
spesielt for sjømatnæringa og myke trafikanter og komme med forslag til tiltak og 
finansieringsplan («Midt-Tromspakke»). Høsten 2018 bestilte regjeringen ei utredning som 
skal inneholde tiltak for bedre fremkommelighet for tungtransport på Senja («Sjømatveier på 
Senja»). 
 
 

Sentrum sett fra vest. 
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Sentrum sett fra nordøst. 
 

 

Kartet viser veger og gater eid av fylkeskommunen og ÅDT for 2017 (fra NVDB). 
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Arealbruk 
Utfordringer: Tiltak: 

• Spredt boligutbygging og fritidsaktivitetstilbud 
uten gode løsninger for kollektivtransport og 
myke trafikanter gir mye trafikk til/gjennom 
sentrum. 

• Planer i samsvar med samordna bolig-, areal- og 
transport-planlegging. 

• Rekkefølgekrav som sikrer tilrettelegging for 
miljøvennlige transportformer (kollektiv, sykkel 
og gange) og trafikksikkerhet? 

  
Gående 

Utfordringer: Tiltak: 
• Dårlig tilrettelagte kryssinger av fv. 86 og mye 

trafikk i sentrum skaper utrygghet, støv og støy 
for fotgjengere. 

• Fysiske tiltak for tryggere kryssing av fv. 86? 
• Legge om fv. 86 (eks. tunnel)? 

• Dårlig løsning for fotgjengere over Gisundbrua og 
ingen løsning ved kryss/brufot på Silsand. 

• Fysisk løsning for gående? 

• Boligområde i gangavstand mot Trollvik som 
mangler trygg gangforbindelse til sentrum. 

• Fysisk løsning for gående? 

• Manglende belysning i gangfelt. • Ekstra belysning i gangfelt? 
 

Syklende 
Utfordringer: Tiltak: 

• Dårlig tilrettelagte kryssinger av fv. 86 og mye 
trafikk i sentrum skaper utrygghet, støv og støy 
for syklister. 

• Fysiske tiltak for tryggere kryssing av fv. 86? 
• Legge om fv. 86 (eks. tunnel)? 

• Dårlig sykkelløsning over Gisundbrua og ingen 
løsning ved kryss/brufot på Silsand.  

• Fysisk løsning for syklende? 

• Boligområde i gangavstand mot Trollvika som 
mangler trygg sykkelforbindelse til sentrum. 

• Fysisk løsning for syklende? 

  
Kollektiv 

Utfordringer: Tiltak: 
• Mye kjøring til jobb, fritidsaktiviteter mm som 

ikke dekkes av kollektivtilbudet. 
• Bedre kollektivtilbud? 
• Bybuss/bestillerbuss? 
• Samkjøring? 

• Begrenset rutetilbud og kapasitet på regionale 
busser og hurtigbåt. 

• Bedre kapasitet og rutetilbud? 
• Optimalisere eksisterende tilbud (særlig Finnsnes 

– Tromsø/ Harstad)? 
• Uheldig utforming/praksis ved kollektiv-

knutepunkt (påstigning fra kjørebane). 
• Ny utforming eller kjøremønster slik at 

påstigningen kan skje på rett side av buss? 
  

Parkering 
Utfordringer: Tiltak: 

• Biler og asfaltarealer er for dominerende 
elementer og opptar store deler av byrommene. 

• Strukturere ved hjelp av grøntareal? 
• Prioritere tiltak som fremmer gange og sykkel? 
• Transformere parkeringsareal til hyggeligere 

formål (fortau, gågate, bygg (gjerne boliger), torg, 
grøntareal, sykkelparkering mm)? 

• Mange parkeringsplasser som generer/ inviterer til 
stor intern trafikk. 

• Langtidsparkering utenfor sentrums-kjernen? 
• Parkeringsregulering/-ordning/-avgift? 
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Sortland 

Byen sett fra sørvest. 
 

1. januar 2018 hadde Sortland kommune 10 401 innbyggere, hvorav 5 404 i tettstedet 
Sortland.  

Sortland har et stort omland og er regionsenter for alle kommunene i Vesterålen, samt deler 
av Hinnøya i Troms. Byen har hurtigruteanløp og rv. 85 går over Sortlandsbrua. Fv. 82, 
Vesterålsgata går gjennom byen og videre nordover på østsiden av brua. På vestsiden av 
brua går fv. 820 nordover. Skagen flyplass er beliggende mellom byene Sortland og 
Stokmarknes. Sortland er den byen som har størst handelsomsetning pr. innbygger av 
småbyene i landsdelen. Kommunenes visjon: «Sammen om velferd og utvikling i Vesterålen». 

Det er utarbeidet en trafikkanalyse for Vesterålsgata høsten 2018, som ligger på 
kommunens hjemmesider. 
 

Havne- og sentrumsområde sett fra øst. 
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Vesterålsgata, fv. 82 sett fra nord. 

 

 

Kartet viser veger og gater eid av staten og fylkeskommunen og ÅDT for 2017 (fra NVDB). 
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Arealbruk 
Utfordringer: Tiltak: 

• Spredt boligutbygging uten gode løsninger for 
kollektivtransport og myke trafikanter gir mye 
trafikk til/gjennom sentrum. 

• Mange private eiere på «ledige arealer» til 
mulige bygg og byrom. 

• Planer i samsvar med samordna bolig-, areal- og 
transportplan-legging. 

• Rekkefølgekrav som sikrer miljøvennlige 
transportformer (kollektiv, sykkel og gange) og 
trafikksikkerhet?  

• Tilgang til havet for allmenheten.  
• Byplanen har retningslinjer som skal sikre 

tilgangen til havet/sundet, men utfordringene 
består i gamle reguleringsplaner og flere 
dispensasjoner fra retningslinjene.  

• Uklart om lokalisering av ny havn.  

• Sjøfront/havneplan?  
• Rekkefølgekrav som styrer utviklingen? 

• Vesterålsgata, fv. 82 som barriere i byen. • Fysiske tiltak for tryggere kryssing og bedre 
sammenheng på tvers av byen? 

• Legge om Vesterålsgata, fv. 82? 
• Grave ned deler av Vesterålsgata, fv. 82?  

• Mange parkerte biler som opptar mye areal 
rundt bussterminal (ingen ordning/regulering). 

• Fornuftig lokalisering og etablering av langtids-
/pendlerparkering for regionale ruter og flybuss?  

  
Gående 

Utfordringer: Tiltak: 
• Få som går. • Belysning? 

• Vinterdrift? 
• Mangler infrastruktur for gående over 

Sortlandbrua. 
• Fysisk løsning for gående? 

Utrygg kryssing av Vesterålsgata, fv. 82: 
• Alle eksisterende gangfelt over fylkesvegen er for 

dårlig opplyst. 
• I dag er det én undergang under fylkesvegen (ved 

Sigurd Pedersen, bilforretning). Den er lite brukt, 
et godt stykke sør for sentrumskjernen.  

• Barnetråkk viser 4-5 krysningspunkter i 
tettstedet/sentrum.  

• Byplanen har temakart på dette. 
• Tiltak må være i tråd med gatebruksplan i 

byplanen.   

• Fysiske tiltak for tryggere kryssing (belysning, 
lysregulert, planfritt etc.)? 

• Legge om Vesterålsgata, fv. 82? 
• Grave ned deler av Vesterålsgata, fv. 82? 
• Vinterdrift? 

• Mye trafikk i sentrum som skaper utrygghet og 
mistrivsel for gående.  

• Begrense biltrafikk (eks parkeringsavgift, 
enveiskjørt gate, bilfri gate)? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Syklende 
Utfordringer: Tiltak: 

• Mangler infrastruktur for syklende over 
Sortlandbrua.  

• Fysisk løsning for syklende? 
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• Utrygg kryssing av Vesterålsgata, fv. 82. • Fysiske tiltak for tryggere kryssing (belysning, 
lysregulert, planfritt etc.)? 

• Legge om Vesterålsgata, fv. 82? 
• Grave ned deler av Vesterålsgata, fv. 82? 
• Vinterdrift?  

• Mye trafikk i sentrum som skaper utrygghet og 
mistrivsel for syklende. 

• Begrense biltrafikk (eks parkeringsavgift, 
enveiskjørt gate kombinert med sykkelveg, bilfri 
gate)?  

• Tilrettelegge for økt sykkelbruk. • Sykkelkampanjer? 
• Sykkelparkering? 
• Vinterdrift? 
• Belysning?  

 
Kollektiv 

Utfordringer: Tiltak: 
• Fremtidig status for bussterminal er uklar. • Avklare bussterminal/ utrede alternativer?  
• Mangler ved regionale rutetilbud, spesielt mtp 

arbeidspendling til/fra Sortland. 
• Forbedre/optimalisere kollektivtilbudet? 
• Bybuss/bestillerbuss? 
• Samkjøring? 

• Behov for parkering ved bussterminal (regionale 
busser/flybusser). 

• Fornuftig lokalisering og etablering av langtids-
/pendlerparkering for regionale ruter og flybuss? 

 
Parkering 

Utfordringer: Tiltak: 
• «Enkelt» å bruke bil. 
• Kultur for å bruke bil, selv på korte turer. 

• Prioritere tiltak som fremmer gange og sykkel? 
• Begrense biltrafikk (eks parkeringsavgift, 

enveiskjørt gate, bilfri gate)? 
• Transformere parkeringsareal til hyggeligere 

formål (fortau, gågate, bygg (gjerne boliger), torg, 
grøntareal, sykkelparkering mm)? 

• Lite regulering (kun et parkeringsområde med 
regulering). 

• Mange parkeringsplasser som generer/ inviterer til 
stor intern trafikk. 

• Parkeringsregulering/-ordning/-avgift? 
• Langtidsparkering utenfor sentrums-kjernen? 
• Parkeringshus som erstatter gate- og 

byromsparkering? 
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Svolvær 

Byen sett fra sørøst. 

 
1. januar 2018 hadde Vågan kommune 9 611 innbyggere, hvorav 4 720 i tettstedet Svolvær. 

Svolvær er regionsenteret i Øst-Lofoten. Byen har anløp av ferge, hurtigbåt og hurtigrute. 
E10 ligger i utkanten av bykjernen. Byen har flyplass, men det pågår utredninger knyttet til 
storflyplass i Lofoten. Det er utarbeidet KVU for E10 Fiskebøl-Å, som også vil berøre Svolvær 
(arbeid med planprogram pågår). Kommunenes visjon: «Ved å satse på ungdommen tar 
Vågan spranget inn i fremtiden som Norges beste kystnæringskommune». 

Nordland fylkeskommune gjennomfører byromsseminar for 2019 i Svolvær. 
 
 

Bykjernen sett fra vest. Fergekai for ferge til Skrova og Skutvik i forgrunnen. 
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Sentrum sett fra øst. Havna med torget midt i bildet. 

 
 

 
Kartet viser veger og gater eid av staten og fylkeskommunen og ÅDT for 2017 (fra NVDB). 
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Arealbruk 
Utfordringer: Tiltak: 

• Markagrense/grøntmiljø under press for 
boligutbygging. 

• Arealplan som innebærer fortetting med tilgang 
til grøntarealer. 

• Gode møteplasser: byrom, torg, lekeplasser, 
havnepromenader som gjør det attraktivt å bo i 
sentrum? 

• Ulike boligformer også i sentrum slik at det er 
flere valg eks rekkehus med atriumshage (ikke 
bare enebolig i Kabelvåg eller leilighet i 
sentrum)? 

• Behov for mer parkeringsareal i ytterkant av 
sentrumskjernen. 

• Etablere flere parkeringsplasser utenfor sentrum 
(idè å fylle «støvelhav» ved ferjeleiet til dette 
formålet)? 

• Parkeringshus. 
• Arealkrevende/transportkrevende 

næringsvirksomhet på Vorsetøya. 
• Flytting av næringsvirksomhet til Osan. 

• Adkomst til/fra Svinøya er utfordrende da brua 
ikke er tilrettelagt for gående og syklende. Dette 
hindrer også fremtidig utvikling (boliger, næring, 
turisme og friluftsliv). 

• Tilrettelegge for gående og syklende til Svinøya 
på eksisterende bru/bygge ny bru med løsning 
for gående og syklende/bygge egen fotgjenger- 
og sykkelbru/lokalbåt (autonom?)? 

• Flere hotellplaner utfordrer tanker og strategier i 
forhold til bybildet, høyder, byggeskikk, 
parkering, uterom m.m. 

• Gode prosesser (stedsanalyse)? 
• Krav til utbygger? 

• Uheldig lokalisering og utforming av dagens 
kollektivknutepunkt på kaia? 

• Utrede nytt knutepunkt, traseer, holdeplasser? 

  
Gående 

Utfordringer: Tiltak: 
• Utrygg kryssing av E10. • Trygg kryssing av E10 (eks forsterket belysning, 

forsterket oppmerksomhetstiltak)? 
• For få attraktive møteplasser? • Flere møteplasser? 

• Undersøke ønsker/behov (ny 
barnetråkkregistrering vurderes som del av 
byplanarbeidet). 

• Tungtransport gjennom sentrum til/fra Vorsetøya 
kan oppleves utrygt og ubehagelig (støv/støy) for 
gående. 

• Flytte næring til Osan. 

• Vestsiden av sentrum har store parkeringsflater. 
Arealene er noe ustrukturert og skaper en 
uoversiktlig situasjon. 

• Bedre utforming av parkering? 
• Transformere og strukturere 

parkeringsareal/åpne flater til hyggeligere formål 
(fortau, gågate, bygg (gjerne boliger), torg, 
grøntareal, sykkelparkering mm)? 

• Mangler tilrettelegging for gående til/fra Svinøya 
og på Svinøya ut til moloen. 

• Tilrettelegge for gående til og på Svinøya? 

• Mangler tilrettelegging for gående til Stranda 
stadion. 

• Fysisk løsning for gående? 

• Mangler tilrettelegging for gående til Stranda 
friluftsområde. 

• Fysisk løsning for gående? 
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Syklende 
Utfordringer: Tiltak: 

• Få flere til å sykle/sykle mer. • Plan for hovednett for sykkel? 
• Utlån av sykler (også el-sykler)? 
• Sykkelkampanje? 
• Sykkelparkering (også overbygd)? 
• Skilting/merking? 

• Utrygg kryssing E10. • Trygg kryssing av E10 (eks forsterket belysning, 
forsterket oppmerksomhetstiltak, 
fartsregulerende tiltak)? 

• For få attraktive møteplasser? • Flere attraktive byrom? 
• Videreutvikle eksisterende byrom? 

• Mangler plan for sammenhengende hovednett 
for sykkel. 

• Utarbeide plan i samarbeid med Statens 
vegvesen? 

• Mangler tilrettelegging for sylister til/fra Svinøya 
og på Svinøya ut til moloen. 

• Tilrettelegge for syklister til og på Svinøya? 

• Mangler tilrettelegging for syklende til Stranda 
stadion. 

• Fysisk løsning for syklende? 

• Mangler tilrettelegging for syklende til Stranda 
friluftsområde. 

• Fysisk løsning for syklende? 

  
Kollektiv 

Utfordringer: Tiltak: 
• Utfordrende trafikkbilde ved dagens 

kollektivknutepunkt på kaia. 
• Utrede alternativer? 
• Drøfte detaljer med fylkeskommunens 

samferdselsavdeling for miljøgata som er 
planlagt med kollektiv trasé i Sivert Nilsens gate? 

• Mangler i kollektivtilbud, både nært og fjernt: til 
andre byer/arbeidssteder og til flyplass. 
Regionbussene har busstopp på E10 ved Helle 
flyplass, men da er det enda et stykke ned til 
flyplassen på ikke tilrettelagt veg. 

• Alternative kollektivordninger: bybuss/ 
bestillerbuss? 

• Kollektivbåt mellom Svolvær og Kabelvåg (idé: 
hvorfor må det være buss?)? 

• Fysisk løsning for myke trafikanter mellom E10 og 
flyplass? 

• Mangler fysisk utformet holdeplass ved E10 ved 
flyplass. 

• Etablere holdeplass ved E10 ved flyplass? 

• Mangler parkering for kollektivreisende. • «Park & ride»? 
  

Parkering 
Utfordringer: Tiltak: 

• Uklar (ikke tilstrekkelig entydig og helhetlig) 
parkeringsregulering. 

• Boliggater med gratis parkeringsplasser 
overbelastes av arbeidstaker-parkering pga. 
parkeringsavgift i sentrum. 

• Bedre/tydeligere/utvidet parkerings-regulering? 
• Tilrettelegge og oppmuntre til andre 

transportformer. 
• Transformere/strukturere parkeringsareal/ åpne 

flater til hyggeligere formål (fortau, gågate, bygg 
(gjerne boliger), torg, grøntareal, sykkelparkering 
mm)? 

• Innfartsparkering/parkeringshus i utkant av 
sentrumskjernen for å erstatte gate- og 
byromsparkering? 
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Leknes 

Byen sett fra nord. 

 
1. januar 2018 hadde Vestvågøy kommune 11 397 innbyggere, hvorav 3 556 i tettstedet 
Leknes.  

Leknes er regionsenter for Vest-Lofoten. Byen er et relativt nytt kommunesenter med flere 
omkringliggende tettsteder hvor noen av de regionale funksjonene er lokalisert. Eksempelvis 
sykehus på Gravdal, hurtigruteanløp i Stamsund og Leknes havn (Nordlands største 
cruisebåthavn) i Storeidøya mellom Gravdal og Leknes. E10 går gjennom byen og flyplassen 
ligger i gangavstand. Ny flyplass i Lofoten er under utredning. Det er utarbeidet KVU for E10 
Fiskebøl-Å, som også vil berøre Leknes (arbeid med planprogram pågår). Kommunenes 
visjon: «Midt i Lofoten har vi robuste unga, god livskvalitet for alle, og alt skal være mulig – 
Stolt Lofoting!». 
 
 

Fylkesveg 815 sett fra øst med Leknessletta til venstre, skoleområdet til høyre og sentrum bak E10. 



42 
 

Storgata sett fra sørøst. 
 

 

Kartet viser veger og gater eid av staten og fylkeskommunen og ÅDT for 2017 (fra NVDB). 
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Arealbruk 
Utfordringer: Tiltak: 

• Sentrum med utflytende arealbruk. • Arealplan som innebærer fortetting. 
• Kommuneplanens arealdel: ny bygrense. 

• Spredning av sentrumsfunksjoner (nytt 
forretningsområde på Leknessletta). 

• Etablere gode forbindelser (spesielt for gange og 
sykkel)? 

• Byplan som avklarer videre utvikling (inkludert 
medvirkning og medbestemmelse for god 
forankring). 

• Manglende offentlige rom (parker, plasser, torg 
etc.) og grøntstruktur.  

• Sentrumsdød i Ner-Leknes. 

• Byplan, Storgataprosjektet og oppfølging av 
byromseminar (2017). 

• Barnetråkk i kommende kommunedelplan for 
oppvekst? 

• Negativ innstilling hos innbyggerne til planer pga. 
mye som ikke er realisert. 

• Byplan for Leknes fra høsten 2019: forsknings- og 
innovasjonsprosjekt. 

  
Gående 

Gående Tiltak: 
• Få flere til å gå mer.  
• Hovedplan veg 2017-2021: Vegnettet skal gi gode 

vilkår for fotgjengere og forflytningshemmede. 

• Tiltak som gjør det attraktivt å være fotgjenger. 
• Mer attraktiv skole- og turveg til Borga (boligfelt 

og idrettsanlegg) rundt Borgvatnet? 
• Udefinerte arealer i området Lekneskroken 

skaper utrygghet for fotgjengere. 
• Plan for Lekneskroken med definerte areal for 

gående, syklende og biler? 
• Belysning? 

• Uklar/varierende løsning for fotgjengere i 
Storgata. 

• Etablere miljøgate i Storgata. 

• E10 som en barriære mellom Leknessletta og 
sentrum. 

• Utrygg kryssing av fv. 815 mellom videregående 
skole og Leknessletta. 

• Forbedre forbindelse for gående mellom 
Leknessletta og Leknes sentrum? 

• Belysning? 
• Utbedre eksisterende underganger? 
• Bygge ny(e) undergang(er)? 
• Ny gangbru over E10? 
• Nytt fortau langs fv. 815 fra Fygle til kryss med 

E10 (ferdig 2019). Tilrettelegging for lysregulert 
fotgjengerkryssing over fv. 815. 

• Utrygg kryssing og gange langs E10 mellom 
Leknes og Gravdal. Også fra Leknes havn. 

• Tilrettelegge for gående mellom Leknes og 
Gravdal langs E10 eller bruk av «gammelveien»? 
Evt. ny trase fra havna til Leknes? 

• Mangler direkte gangforbindelse til flyplass. • Etablere gangveg til flyplass? 
  

Syklende 
Utfordringer: Tiltak: 

• Få som sykler, særlig til jobb (mest 
treningssykling). 

• Syklende har lav prioritet. 
• Ingen infrastruktur for syklende i sentrum.  
• Hovedplan veg 2017-2021: Vegnettet skal gi gode 

vilkår for syklende. 

• Prioritere tiltak som fremmer sykkel? 
• Plan for Storgata (miljøgate). 
• Trygg og attraktiv sykkelparkering? 
• Plan for hovedvegnett sykkel? 
• Forbedre forbindelse for syklende mellom 

Leknessletta og Leknes sentrum? 
• Tilrettelegge for syklende mellom Gravdal og 

Leknes? 
• Tilrettelegging for bedre kryssing av E10 (eks. ny 

gang- og sykkelbru)? 
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Kollektiv 
Utfordringer: Tiltak: 

• Hovedplan veg 2017-2021: Vegnettet skal legge 
til rette for kollektivtrafikk. 

• Lokalisering av kollektivterminal («bak» Storgata) 
i spill. 

• Drosje er ikke samlokalisert med buss (ny 
drosjeterminal uavklart). 

• Drøfte detaljer med fylkeskommunens 
samferdselsavdeling i forhold til 
lokalisering/løsning for bussholdeplasser i 
sentrum (inkludert miljøgata) og oppstilling av 
buss? 

• Plan for Storgata (miljøgate) inneholder 
busstopp. 

• Manglende dekningsgrad til byregionen. • Utvide tilbud?  
• Nye former for kollektivtilbud? 

  
Parkering 

Utfordringer: Tiltak: 
• Parkering på alle tilgjengelige arealer og lite areal 

reservert myke trafikanter. 
• Biler som et uønsket dominerende moment i 

byrommene (tellinger viser at det er rikelig med 
parkering på Leknes: 500 parkeringsplasser + 
parkering i Lofotsenteret. I tillegg er det gjort en 
vurdering i forhold til offentlige bygg og funnet ut 
at det også er tilstrekkelig med parkering til 
disse.) 

• Biler rygger ut i kjørebane fra parkeringsplass. 

• Parkeringsregulering/-ordning/-avgift? 
• Etablere miljøgata i Storgata. 
• Parkeringshus som erstatter parkering i gater og 

byrom? 
• Transformere noe av parkeringsarealene til 

hyggeligere formål (fortau, gågate, bygg, torg, 
grøntareal, sykkelparkering mm)? 

• Separere og strukturere trafikkarealene i 
Lekneskroken? 
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Fauske 

Byen sett fra sørvest. 
 

1. januar 2018 hadde Fauske kommune 9 775 innbyggere, hvorav 6 304 i tettstedet Fauske. 

Fauske er regionsenter for indre Salten og er handelssenter for kommunene i Nord-Salten. 
Byen er et logistikk-knutepunkt med E6, rv. 80 og jernbane gjennom byen. Fauske er 
Nordlandsbanens nordligste stasjon og utgangspunkt for godstransport videre nordover og 
Nord-Norgebussene. Fylkeshovedstaden Bodø ligger bare 50 km fra Fauske. Som nabo til en 
stor by, har Fauske nær tilgang til universitet, sykehus og flyplass. Kommunens visjon: 
«Folkehelsekommunen der alle trives». 
 

Bykjernen sett fra vest med rv. 80 i front. 
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Sentrum sett fra øst med E6 i front og jernbanestasjonen til høyre i bildet. 
 

 
Kartet viser veger og gater eid av staten og fylkeskommunen og ÅDT for 2017 (fra NVDB). 

Arealbruk 
Utfordringer: Tiltak: 

Øke attraktivitet og aktivitet i sentrum:  
• Potensialet for en by ved kysten er dårlig 

utnyttet. 
• Mye areal er okkupert av biler. 
• For liten andel av byrommene er forbeholdt myke 

trafikanter/byliv. 
• Mangel på gode byrom. 
• Etablering av indre havn. 
• Sjøgata er lite utviklet og har stort potensial for 

transformasjon. 
• Sentrum har et rufsete preg (fasader og byrom). 
• Hva kommer på branntomta til Fridahl? 

• Videreutvikle kontakten med havet? 
• Transformere parkeringsareal til hyggeligere 

formål (fortau, gågate, bygg (gjerne boliger), torg, 
grøntareal, sykkelparkering mm)? 

• Realisere noen av de mange ideene fra Nordland 
fylkeskommunes Byromsseminar (okt-18)? Hva 
som kan løses med småprosjekter? 

• Se prosjekter/ideer i sammenheng – bl.a. 
byutviklingsprosjektet i regi av kommunen, 
Næringsforum, m.m. 
for å oppnå det man vil? 

• Gode planprosesser mtp. 
realisering/gjennomføring av planlagt utvikling. 
NTNU skal bidra i planarbeidet. 
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• Øke fortetting i sentrum. • Kommunen har planer med ulik ut- 
nyttelsesgrad/fortetting (sone A, B og C). 

• Arealplan som innebærer fortetting med tilgang til 
grøntarealer? 

• Gode møteplasser (byrom, torg, lekeplasser, 
havnepromenade) som gjør det attraktivt å bo i 
sentrum? 

• Ulike boligformer også i sentrum slik at det er flere 
valg eks rekkehus med atriumshage (ikke bare 
enebolig i Hauan eller leilighet i sentrum)? 

• E6 og rv. 80 genererer stor trafikk (med 
utfordring vedrørende støy, støv og 
trafikksikkerhet) i sentrum.  

• Statens vegvesen utreder ny omlegging av E6 
og rv. 80 i forbindelse med rullering av Nasjonal 
Transportplan. Reguleringsplan for omlegging 
av rv. 80 er utarbeidet, men er ikke vedtatt. 

• Evt. flytting av E6/rv. 80 vil redusere støy- og 
støvplager og øke trafikksikkerheten. 

  
Gående 

Utfordringer: Tiltak: 
• Få flere til å gå mer. • Kampanjer? 

• Tilrettelegging (opphøyde gangfelt, belysning etc) 
og forskjønning? 

• Mangler separering av trafikantgrupper. • Separering av trafikantgrupper på utvalgte 
strekninger (både bil fra myke trafikanter og 
fotgjengere fra syklister)? 

• Belysning mangler på flere kommunale veger 
(kommunen har søkt om NFTU-midler for 2019 til 
belysning på 3 strekninger (bl.a. i Bremsebakken i 
sentrum). 

• Etablere/oppgradere belysning. 

• Mangler gang- og sykkelkulvert under E6 
(skoleveg). Kulverten er ferdig regulert med 
anbudsdokument og kostnadsberegning, men 
mangler bevilgning.   

• Finansiere og etablere kulvert (lysregulert 
fotgjengerkrysning etablert i påvente av ny 
kulvert)? 

• Støv/støyplager. Statens vegvesen gjør 
beregninger. 

• Kommunen kan bidra med lokalkunnskap og 
observasjoner inn i beregningene? 

• Trafikksikkerhet for fotgjengere. Statens 
vegvesen har utført trafikksikkerhets-
inspeksjoner og gang- og sykkelveginspeksjoner 
på rv. 80 og E6 på Fauske. 

• Gjennomføre enkle tiltak som kan bedre 
trafikksikkerheten for de som går og sykler jamfør 
forslag i Statens Vegvesens rapporter? 

 
Syklende 

Utfordringer: Tiltak: 
Få flere til å sykle/sykle mer. • Kampanjer – belønningsordninger for syklende? 

• Fokusere på jobbreiser – hvilke traséer er viktigst? 
• Sykkelvennlig arbeidsplass med god parkering for 

sykkel, garderobe, dusj, tørkeskap? 
• Sykkelparkering (trygge og flere)? 
• Sykkelutlån? 
• Motivasjonstiltak (Kommunen jobber med idé om 

en bysykkelordning/el-sykler til utlån)? 
• Sykkelhotell for pendlere på togstasjonen? 
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• Følge opp vedtatt hovedvegnett sykkel. 
• Tilrettelegging for sykkel langs rv. 80 og E6. 

• Gjennomføre tiltak i sykkelplan? 
• Sammenhengende sykkelløsninger? 
• Trafikkregulerende tiltak som prioriterer sykkel? 
• Trygge kryssinger av hovedvegene (3 lysregulerte 

fotgjengerfelt er etablert)? 
• Mangler gang- og sykkelkulvert under E6 

(skoleveg). Kulverten er ferdig regulert med 
anbudsdokument og kostnadsberegning, men 
mangler bevilgning.   

• Finansiere og etablere kulvert (lysregulert 
fotgjengerkrysning etablert i påvente av ny 
kulvert)? 

• Utfordrende å sykle i Hauan (smalt fortau, bratt 
bakke, mange avkjørsler). 

• Forbedre siktforhold i kryss, bredere fortau, sykling 
i kjørebanen, utbedre kryss? 

  
Kollektiv 

Utfordringer: Tiltak: 
• Lokalisering og utforming av holdeplasser og 

ventearealer for buss i byen. Terminering må ikke 
nødvendigvis skje i sentrum, men alternativ må 
vurderes. Nytt kollektivanbud må ta høyde for 
mulig endring i hvor bussen skal terminere. 
Fauske kommune mener at togstasjonen er en 
naturlig «rutebilstasjon» der mange reiser til/fra 
– med overgang tog/buss. 

• Utrede hvor bussen skal ta av og på passasjerer i 
sentrum og hvor bussen kan terminere 
(venteareal) og drøfte detaljer med 
fylkeskommunens samferdselsavdeling?  

• Liten andel kollektivreisende, tross mye pendling. 
For dårlig tilbud? Når ikke informasjon fram til 
potensielle brukere? 

• Optimalisere rutetilbudet? 
• Sykkelparkering, sykkelutlån/leie ved 

kollektivknutepunkt? 
• Tilrettelegging for autonom bane? 
• Utrede potensial for bestillerbuss? 
• Mer informasjon/kampanjer/holdnings-skapende 

arbeid? 
• Dårlig koordinering av ulike transportmidler 

(buss, tog, fly og båt). Det er laget rapport om 
kollektiv Bodø-Fauske. 

• Ikke optimale bussholdeplasser og ruteopplegg. 

• Optimalisere ruter/overgang til tog/fly/båt?  
• Felles billett (tog&buss)? 

• Lav parkeringsdekning ved jernbanestasjonen? • Undersøke behov og vurdere mulige tiltak? 
  

Parkering 
Utfordringer: Tiltak: 

• Biler som et uønsket dominerende moment i 
byrommene. 

• Mange parkeringsplasser generer/ inviterer til 
stor interntrafikk.  

• Parkeringsbehov for de som bor i bykjernen. 

• Differensiere parkeringstilbudet og krav til antall 
parkeringsplasser i sentrum etter behovet og etter 
målsetting om mindre bilkjøring i sentrum? 

• Parkeringsavgift nødvendig for at 
kollektiv/gange/sykkel prioriteres? 

• Parkering i utkanten av sentrum? 
• Få næringslivet til å vurdere reduksjon av parkering 

for egne ansatte (begrense kjøring for de som bor 
nært)? 

• Frykt for handelslekkasje/ konkurranse med 
Bodø. 

• Parkeringsavgift, unntatt lørdager (opprettholde 
dagens ordning)? 

• Dagens parkeringsregulering er ikke optimal 
ettersom kun en liten del av byen er 
avgiftsbelagt. 

• Utarbeide en mer helhetlig parkeringsregulering 
som bidrar til ønsket utvikling og byliv? 

• Stor bo- og arbeidsregion i forhold til byen 
størrelse. 

• Sørge for tilstrekkelig parkeringsplasser, med riktig 
lokalisering for pendlere til og fra byen? 
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Mosjøen 

Byen sett fra øst. 

 
1. januar 2018 hadde Vefsn kommune 13 448 innbyggere, hvorav 9 843 i tettstedet 
Mosjøen. 

Mosjøen er regionsenter på indre Helgeland og et kommunikasjonsknutepunkt med riksveg, 
jernbane og flyplass. E6 ligger i utkanten av bykjernen, mens fv. 244 krysser byen på tvers. 
Det er vegforbindelser til Mo i Rana, Sandnessjøen og Brønnøysund via E6 og fylkesveger. 
Byen har sykehus. Alcoa som største arbeidsplass genererer Nord-Norges største 
containerhavn. Kommunens visjon: «Et steg foran». 
 
 

Sentrumskjernen sett fra nord. 
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Sentrum sett fra sør med deler av kvadraturen og byparken. 
 

 

 
Kartet viser veger og gater eid av staten og fylkeskommunen og ÅDT for 2017 (fra NVDB). 
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Arealbruk 
Utfordringer: Tiltak: 

• Mål om fortetting og styrking av sentrum. Stor 
investeringslyst; mange leiligheter og 
næringsbygg samt ny handelspark under 
oppføring, men utfordrende å løse parkering. 

• Nylig gjort endringer i parkeringsnormene med 
innført maksimumstid og parkeringsutredning på 
gang. 

• Varelevering i sentrum vanskelig pga. 
jernbaneunderganger med høydebegrensinger. 

• Kan ytterligere fortetting øke konflikt rundt 
varelevering? 

• Utbedring av underganger? 
• Vurdere behov for strategi? Nattlevering/nye 

metoder eks. transportsykler? 

• Støy fra E6 og jernbane. • Har støysonekart. Lokale tiltak? 
• Trangt ved Mosjøen havn. 
• Problem tilknytning jernbane/havn pga for lite 

kryss v/Baustein (ikke tilpasset modulvogntog slik 
planen er for E6). 

• Finansiering og flytting av ferjeleiet (under 
planlegging)?  

• Utbedring av kryss? 

• Høydebegrensinger på kommunal veg pga. 
jernbanebruer to steder. 

• Utbedring av underganger/alternativ rute? 

• Fremkommelighetsproblemer for 
utrykningskjøretøy på E6 Nordover (Vollanveien). 

• Utbedring av E6? 

• Ønske om autonome kjøretøy. • Tilrettelegging for autonome kjøretøy? 
  

Gående 
Utfordringer: Tiltak: 

• Få flere til å gå mer.  
• Noe begrenset data om reisemiddelfordeling, 

men det har vært gjort tellinger (nesten) årlig fra 
2015 på utvalgte punkt (78 % bil, 14 % sykkel, 8 % 
gående i 2018).  

• Er trafikksikker kommune og har 
trafikksikkerhetsplan, gatebruksplan og 
barnetråkkregistreringer som må 
oppfølges/realiseres videre. 

• Holdningsskapende arbeid: 
o Kampanje aktiv og sikker skoleveg. 
o Gå-aksjoner med premier. 

• Fortsette (utvide) tellinger, evt. med konkrete mål 
i forhold til disse? 

• Belysning langs gangveger/fortau og 
krysningspunkt? 

• Skilting (felles skiltplanprosjekt ønskes i samarbeid 
med Statens Vegvesen)? 

• Gang- og sykkelbru over Skjervo. 
 

Syklende 
Utfordringer: Tiltak: 

• Få flere til å sykle/sykle mer. • Holdningsskapende arbeid. 
• Videre oppfølging av plan for hovednett sykkel. 
• Videreutvikle sammenhengende 

sykkelnett/vedlikehold sykkelveger? 
• Komplettere sykkelteller med tavle? 
• Hjertesoneprosjekt, maling, kampanjer, skilting 

m.m. 
• Nye tilpasninger til sykkelturisme? 

• Kontrakt Sykkelby med Statens vegvesen og 
Nordland fylkeskommune er gått ut. 

• Ny Sykkelbykontrakt/oppfølging? 

• Vinterdrift av sykkelveger. • Prioritere sykkelveger mht. snøbrøyting? 
• Slitne gangareal i sentrum og ønske om 

registering mht. universell utforming. 
• Gjennomføre kartlegging med påfølgende tiltak? 

• Har sammenhengende sykkelnett, men det er 
ikke ensartet og har mange systemskifter. 

• Kartlegging og utbedring? 
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• Manglende tilknytning til E6 for syklister ved 
Olderskog. 

• Planlegging og finansiering? 

• Manglende sykkelparkering i sentrum. • Etablere sykkelparkering, gjerne under tak, med 
garderobe og lading? 

• Bysykler? 
  

Kollektiv 
Utfordringer: Tiltak: 

• Lite brukt/fungerer ikke. 
• Liten plass ved jernbane for buss – lite 

manøvreringsareal. 
• Få busstopp langs E6 fra Kroverten til 

jernbanestasjonen. 
• Skolebusser ikke attraktive for øvrige brukere, da 

de er overfylt.  

• «Bypakke Mosjøen 2040» - strategi - mer 
kollektiv? 

• Kampanjer?  
• Billigere billetter? 
• Hyppigere avganger? 
• Bedre korrespondanse?  
• Gjennomgående buss, optimalisere busstrase? 
• Mindre busser?  
• Nye holdeplassnavn (stopp 36-48 osv. er 

intetsigende for folk)? 
• Avgiftsparkering, bom, få parkeringsplasser? 
• Bestillerbuss? Selvkjørende busser? 

• Kunnskapshull om reisemiddelfordeling. • Gjennomføre reisemiddelundersøkelse? 
  

Parkering 
Utfordringer: Tiltak: 

• Få heldagsparkeringsplasser:  
Totalt 900 p-plasser – 1/3 midlertidige. 
Randsoneparkering ved hotellet, vgs., Sjøsiden. 

• Forventer økt trykk på parkering. 
• Mangler parkering for turistbusser. 
• Ladepunkter elbil finnes, men flere ønskes. 

• Parkeringsutredning på gang. 
• Parkeringsregulering/-ordning/-avgift? 

(Har aktiv parkeringsvakt og soneparkering dvs 
tidsbegrensning, men ikke avgift). 

• Nye parkeringsarealer utenfor sentrumskjernen, 
kanskje kombinert med bysykler og/eller bybuss? 
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Sandnessjøen 

Byen sett fra nord. 

 
1. januar 2018 hadde Alstahaug kommune 7 450 innbyggere, hvorav 6 082 i tettstedet 
Sandnessjøen. 

Sandnessjøen er regionsenter for ytre Helgeland. Byen har flyplass, anløp av hurtigrute, ferge 
og hurtigbåter. Kystriksveien (fv. 17) går gjennom byen, men i utenfor bykjernen og har 
forbindelse inn til sentrum via fv. 809 og fv. 143. Det er vegforbindelse til Mosjøen, Mo i 
Rana og Brønnøysund via fylkesveger og E6. Byen har sykehus. Kommunens visjon: «Et 
historisk sted med nye muligheter». 
 
 

Byen sett fra nordøst. 
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Bykjernen sett fra sørvest. 
 

 

 
Kartet viser veger og gater eid av fylkeskommunen og ÅDT for 2017 (fra NVDB). 
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Arealbruk 
Utfordringer: Tiltak: 

• Inngangsporten til byen i Vågen ønskes 
videreutviklet.  

• Helhetlig plan for området? 

• Området mellom rundkjøringen og fergeleiet i 
Nesset er uklart. 

• Vurdere behov for oppgradering av eksisterende 
planverket (det foreligger ferdige 
reguleringsplaner for området) og 
ferdigstilleområdet? 

• Behov for handelsanalyse knyttet til 
avlastingssenteret på Rishatten. 

• Gjennomføre handelsanalyse? 

• Ønske/idé om å samle offentlige aktører på 
kaifronten for å gjøre tilbudet mer tilgjengelig for 
hele regionen. 

• Planlegging og finansiering? 

• For mye trafikk i sentrum. • Restriksjoner?  
• Tiltak som hindrer unødig internkjøring? 

• Vareleveranse kan være utfordrende med store 
biler i smale gater. 

• Utvikle «Tårekanalen» (parallellgate til gågata) 
for saktegående trafikk og vareleveranser? 

• Rekkefølgekrav til gang- og sykkelvegløsninger 
stopper utvikling av bebyggelse. 

• Finansiere og etablere gang- og sykkelveg 
sørover til Kleiva (langs fv. 17)? 

• Bedre overvannshåndtering i forhold til 
klimaendringer og forventet mer nedbør. 

• Etablere regnbed og mer beplantning i sentrum? 

  
Gående 

Utfordringer: Tiltak: 
• Få flere til å gå mer. 
• Sterk kultur for bilbruk og kjøring til døra. 
• Ønske om ny teknologi f.eks intelligent 

gatebelysning. 
• Lite universell utforming. 

 

Øke attraktiviteten: 
• Skilting av ruter for fotgjengere? 
• Plan for park, grøntområder og vann (blå-grønn 

struktur)? 
• Videreutvikle og forlenge havnepromenaden? 
• Tilrettelegge for gående (benker, belysning, 

opprusting, universell utforming etc.)? 
Øke sikkerhet for fotgjengere: 
• Belysning ved overganger (lys som blinker når 

man krysser?)? 
• Hastighetsregulering: 

o Fotoboks (automatisk trafikkontroll)? 
o Fartsdumper? 
o Tredimensjonale gangfelt? 

• Bevisstgjøring av det å være gående og kjørende i 
trafikkopplæring? 

• Planskilte kryssinger som ikke er plassert slik at 
folk bruker disse. 

• Riktig lokalisering av nye evt. nye planskilte 
kryssinger? 

• Bygge om eksisterende planskilte kryssinger? 
• Mangler gangveg Nesset-Vågen, fv. 809 inn til 

sentrum. 
• Mangler gangveg Kleivskaret-Radåsen, fv. 17. 

• Finansiere og etablere gang- og sykkelveger 
(Nesset-Vågen + Kleivskaret-Radåsen)? 

• Trafikkfarlig når mange ulike trafikanter kommer 
i land med båt. 

• Legge til rette på kaia for å skille myke trafikanter 
som kommer sjøveien og annen 
trafikk/godshåndtering? 

• Vinterdrift (lite snø, men mye glatt). • Prioritert vinterdrift av gangveger? 
• Oppvarmede fortau (utnytte fjernvarme på 

retur?)? 
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Syklende 
Utfordringer: Tiltak: 

• Få flere til å sykle/sykle mer. 
• Sterk kultur for bilbruk og kjøring til døra. 
• Kantsteinsproblematikk i forhold til sykling i 

sentrum. 

• Kampanjer: Sykle til jobben, Aktiv i lag? 
• Sykkelparkering (flere og tryggere)? 
• Park & Bike? 
• Sykkel-utleie: Turistinfo, Fly&Bike, kommunens 

ansatte og utstyrsbu. 
• Sykkelverksted, sykkelcafé? 
• Oppruste eksisterende sykkelnett?  

• Sykkelplan, men ikke handlingsprogram. 
• Ønske om gjennomgående sykkelnett i sentrum. 

• Finansiering og oppfølging av sykkelplan? 

• Slitt gang- og sykkelveg langs fv. 143, Novikveien. • Oppruste gang- og sykkelveg langs fv. 143, 
Novikveien? 

• Forlenge gang- og sykkelvegen langs fv. 143, 
Novikveien? 

• Ingen telling/registreringer om andel eller antall 
syklister. 

• Kartlegging (telling/registrering/ 
spørreundersøkelser)? 

• Målsetninger? 
  

Kollektiv 
Utfordringer: Tiltak: 

• Lav kollektivandel. 
• Eksisterende bybuss er lite kjent/markedsført. 

• Kampanjer og aktiv markedsbearbeiding? 
• Busser tilpasset behovet med tanke på kapasitet? 
• Bussruter forbi de store arbeidsplassene og 

institusjonene? 
• Behov/ønske for sykkelstativ på buss (foran)?  

• Dyre billetter.  • Billigere billetter? 
• Ulike transportmidler korresponderer dårlig. • Optimalisere rutetilbud (eks bussen går nå forbi 

Strendene med mange ansatte, 5 min før de 
ansatte er ferdig på jobb)? 

• Bedre korrespondanse mellom ulike 
kommunikasjonsmidler (fly/buss/ bil/båt)? 

  
Parkering 

Utfordringer: Tiltak: 
• Biler er et dominerende element i byrommene, 

men det er/har vært klage på for lite parkering i 
byen (i 2013 var det 1.007 parkeringsplasser i 
byen). 

• Det eneste parkeringshuset i sentrum har 
leilighetsprioritering og fungerer ikke som 
erstatter av gateparkering. 

• Transformere parkeringsareal til hyggeligere 
formål (fortau, gågate, bygg (gjerne boliger), 
torg, grøntareal, sykkelparkering mm)? 

• Parkeringskartlegging hvert år? 
• Bedre organisering av parkeringsplasser? 
• Sørge for god tilgang på parkering i utkanten av 

sentrum, kombinert med strengere regulering av 
parkering i kjernen av sentrum (kombinert med 
bysykler og/eller bybuss?)?  

• Parkeringshus som erstatter av gate- og 
byromsparkering (plan om parkeringshus bak 
Amfi er regulert, men ikke realisert)? 

• For billig parkeringsavgift til at det begrenser 
bilbruk? 

• Dyrere parkeringsavgift? 

 

 

 

  



57 
 

Brønnøysund 

Byen sett fra sørvest. 

 
1. januar 2018 hadde Brønnøy kommune 7 948 innbygger, hvorav 5 045 i tettstedet 
Brønnøysund. 

Brønnøysund er regionsenter for Sør-Helgeland. Byen har flyplass med helikopterbase i 
gangavstand fra sentrum, anløp av hurtigrute og hurtigbåt. Kystriksveien (fv. 17) går like 
forbi og har forbindelse fra nord inn i byen via fv. 76. Fv. 54 går videre ut av byen i sør. Det 
er vegforbindelse til Mosjøen og Sandnessjøen via fylkesveger og E6. Kommunens visjon: 
«Utvikling – trygghet – trivsel». 

Klimasmartprosjekt pågår med støtte fra miljødirektoratet og et utkast til mobilitetsplan er 
utarbeidet av Rambøll og vil bli offentlig i 2019 på kommunens nettside. 
 

Sentrum sett fra sør. 
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Sentrum sett fra nord. 
 
 

Kartet viser veger og gater eid av fylkeskommunen og ÅDT for 2017 (fra NVDB). 
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Arealbruk 
Utfordringer: Tiltak: 

• Fortetting i en langstrakt by. • Avklare strategier og rammer.  
• Byplan Brønnøysund (KDP). 

• Deler av byen innenfor gul støysone for flyplass, 
begrenser nybygging/ fortetting. 

• Justerte innflygingsmønstre og nye 
støyberegningsmodeller avklares med Avinor for 
bedre arealutnyttelse. 

• Forbedring av adkomst til næringsområder på 
Gårdsøya og industriveien fra fv. 76. 

• Kryssing av fv. 76 ved Industriveien og 
Jektskipperveien for myke trafikanter. 

• Rundkjøring på fv. 76 ved Salhus? 
o Definere avkjørsler til østre 

næringsområder 
(Industriveien)/boligområder 
(Salhusmarka) og vestre 
næringsområder 
(Gårdsøya)/boligområder 
(Jektskipperveien). 

o Sanere avkjørsel fra fv. 76 til 
Jektskipperveien. 

o Planfri kryssing for gange og sykkel øst-
vest (over 
Jektskipperveien/Gårdsøyveien). 

o Forbedre trafikkflyt og sikkerhet. 
• Beredskapsmessig sårbarhet/ 

regionssenterfunksjon dårlig løst pga. kun én vei 
til/fra byen (sårbart punkt i Valen, ingen 
omkjøring). 

• Ny innfartsveg fra fv. 17 over Trælvikoddan (vil 
også redusere tungtrafikk gjennom byen)? 

• Etablere mulig omkjøringsveg gjennom 
boliggater for utrykningskjøretøy i Valen? 

• Mye biltrafikk og parkering i byen. • Tilrettelegge for og oppmuntre til andre 
transportformer? 

• Parkeringsrestriksjoner? 
  

Gående 
Utfordringer: Tiltak: 

• Få flest mulig til å gå i 10-minuttersbyen. 
• Utydelige sammenhenger for gående. 
• Utflytende vegarealer. 
• Manglende universell utforming (kanter o.l.). 

• Videreføring og forlengelse av kaipromenade? 
o Gangveg fra Valen til kaia (BRREG)? 
o Bru over til Lillebrønnøya (igangsatt). 
o Videreutvikle gangtrasé gjennom Sørbyen 

mot Tautra? 
• Tilrettelegge byens eksisterende grøntområder 

bedre (benker med tak/aktiviteter/attraksjoner)? 
• Knytte sammen forbindelse rundt Frøkenosen? 
• Kartlegge, sikre og tilrettelegge snarveger for 

gående? 
• Forbedre vegmerking og skilting? 

• Rotete og mangelfull situasjon for gående i St. 
Knuts gate. 

• Oppgradere fortau i St. Knuts gate (planlegge/ 
finansiere/bygge)? 

• Manglende tilrettelegging for myke trafikanter 
over Hestvadet til flyplass (arm av fv. 54). 

• Finansiere og etablere planlagt fortau? 
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Syklende 
Utfordringer: Tiltak: 

• Få flest mulig til å sykle i 10-minutters byen. 
• Har sykkelplan med handlingsprogram, mangler 

penger for gjennomføring. 

• Rydde opp i kantstein og andre hindringer for å 
få gjennomgående sykkelløyper? 

• Sykkelparkering (gjerne overbygd) ved sentrale 
målpunkt? 

• Redusere fartsgrense fra 50 til 40 sone i 
Havnegata (utpekt som sykkelhovedveg)? 

• Holdningsskapende kampanjer? 
• Trygge kryssingspunkter (inkludert sikre 

siktsoner)? 
• Prioritering av vinterdrift? 

• Manglende sykkeltilrettelegging på Brønnøysund 
bru. 

• Utrede mulige løsninger for sykkeltilrettelegging 
på bru med kostnadsoverslag? 

• Finansiere, planlegge og etablere sykkelløsning 
på bru? 

• Manglende sykkeltilrettelegging over Hestvadet 
til flyplass (arm av fv. 54). 

• Finansiere og etablere planlagt fortau (ikke et 
ideelt sykkeltiltak)? 

• Etablere sykkelfelt eller sykkelveg? 
  

Kollektiv 
Utfordringer: Tiltak: 

• For få brukere. For dårlig tilbud? • Utrede potensialet for bybuss eller bestillerbuss? 
• Det er trangt for bussene ved trafikksentral (kaia 

ved Torghatten trafikkselskap - TTS). 
• Flytte/transformere kollektivknutepunkt? 
• Legge til rette for et funksjonelt knutepunkt (inkl. 

hensyn til gående til/fra)? 
• Sikre fortsatt koordinering av ulike 

transportmuligheter (buss og båt). 
• Optimalisere rutetilbudet? 
• Gjennomkjøring i sentrum (forbi dagens 

knutepunkt ved TD-kiosken)? 
• Manglende og slitne busskur. • Etablere moderne, urbane busskur? 
  

Parkering 
Utfordringer: Tiltak: 

• Ulovlig parkering (bl.a. på HC-plasser). • Parkeringsordninger?  
• Mange parkeringsplasser som generer/ inviterer 

til stor intern trafikk. 
• Biler som et uønsket dominerende moment i 

byrommene. 

• Parkering i utkant av sentrum? 
• Parkeringsregulering/-ordning/-avgift? 
• Transformere parkeringsareal til hyggeligere 

formål (fortau, gågate, bygg - gjerne boliger, torg, 
grøntareal, sykkelparkering mm)? 
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Utfordringer i nordnorske småbyer 

Flere av småbyene har sakte, men sikkert, vokst fram fra små steder og vegkryss med spredt 
bosetning i omlandet. Ni av de ti byene ligger ved havet (Leknes er den eneste byen uten 
direkte kontakt med havet) og flere av stedene har følgelig historisk hatt sin adkomst fra 
sjøsiden. Bilen har endret på dette og fått flere byer til å vende seg fra havet. Det er lagt til 
rette for bilbruk gjennom høy fremkommelighet og rikelig med parkeringsplasser knyttet til 
handel og servicetilbud. 

Småbyene i nord har stor variasjon i forhold til hvor kompakte de er. Vadsø er kanskje mest 
kompakt, med størst andel av kommunens befolkning bosatt i byen og sentrumsfunksjonene 
godt samlet i midten - et godt eksempel på en 10-minuttersby. Vestvågøy kommune har 
veldig spredt bosetting, og andelen som bor på Leknes er forholdsvis liten.  

Det er ekstra krevende og kostbart å få til bærekraftig mobilitet der boligområder, 
arbeidsplasser og aktivitetstilbud ligger som «satellitter» rundt byen. Kundegrunnlaget blir 
for dårlig til at kollektivtransport blir et konkurransedyktig alternativ til bil og tilrettelegging 
for fotgjengere og syklister blir kostbart. Folk flest velger personbil og det resulterer i økt 
bilbruk både i byen, til arbeid, skole, aktivitetstilbud, service- og tjenestefunksjoner. 

Fortetting og flere boliger i sentrum er aktuelle temaer i alle småbyene, men det er et 
utfordrende felt. Mange småbyboere vil ha enebolig med hage og kommunene strekker seg 
langt for å imøtekomme folks ønsker og beholde sine innbyggere. Flere av småbyene har 
greid å beholde handelen i sentrum. Andre har en utfordring med bilbaserte kjøpesentre 
eller handelsområder utenfor bykjernen som konkurrerer med det opprinnelige bysentrumet. 
Ulik parkeringsregulering for disse områdene kan øke utfordringen med å ha levende 
sentrum. 

Nesten alle småbyene har sentrumsområder med store asfaltflater og utflytende 
trafikkområder. I noen byer går hovedvegen nært eller gjennom sentrum. Trafikksikkerhet 
og fremkommelighet for gående og syklende er ikke tilfredsstillende i et uoversiktlig 
trafikkbilde uten definerte arealer for ferdsel. Parkerte biler dominerer bybildet. Utforming 
og plassering av parkering skaper farlige situasjoner for gående og syklende, og dette 
forsterkes av manglende parkeringsregulering. Infrastrukturen har tradisjonelt blitt 
tilrettelagt for kjøretøy og gående og syklende har ikke blitt prioritert. Et gjennomgående 
trekk er at det er enkelt å bruke personbil i byen. Selv ved korte avstander der det er 
tilrettelagt for gående og syklende, velger mange å kjøre. Det kan likevel være krevende å ta 
i bruk virkemidler som parkeringsavgift for å oppnå en endring. Halvparten av de ti 
småbyene har imidlertid innført parkeringsavgift eller restriksjoner for parkeringstid. 

Anlegg for gående og syklende i småbyene varierer i kvalitet og utstrekning. Gang- og 
sykkelveg eller annen infrastruktur for myke trafikanter mangler ofte innenfor den radius 
man kan forvente at personer går eller sykler til byen. Et sammenhengende gang- og 
sykkelvegnett er sjeldent, vegdekket har ofte skader og er ujevnt og det mangler universell 
utforming. I flere byer er det bruer uten tilrettelegging for myke trafikanter som utgjør et 
hinder for valg av sykkel eller bena som transportmiddel. Manglende grønt- og lekeareal 
gjør det mindre attraktivt å gå eller sykle.  

Mange barn blir kjørt til skolen og trenden er økende. En årsak kan være uoversiktlig 
trafikksituasjon langs skolevegen, men forskningsleder ved Transportøkonomisk institutt, 
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Susanne Nordbakke, sier at mange foreldre kjører barna til skolen fordi det er lettvint. Det er 
en uheldig spiral når barn blir sosialisert til bilbruk. 

Regional kollektivtransport har liten innvirkning på transport i byene, men mer betydning for 
attraktiviteten og tilgang fra/til omlandet. Lokal kollektivtrafikk har betydning for transport 
til og fra sentrum, og mange kommuner oppgir at spesielt ungdommen etterlyser et bedre 
rutetilbud og reduserte priser.  

Varelevering kan være en utfordring for de som går og sykler. I de fleste av byene foregår 
vareleveringen til butikker fra gateplan og da over fortausarealer. Med eventuelle definerte 
arealer for sykkel vil disse også bli berørt. Dette kan skape trafikkfarlige situasjoner og vil 
være tema som bør vies oppmerksomhet i videre mobilitetsplanlegging. 

Småbyene har svært mange dyktige fagfolk, men disse har en travel hverdag der få personer 
skal løse mange ulike oppgaver med små midler. Mindre kommuner har ikke tilgang til all 
type spisskompetanse i egen organisasjon og er avhengig av å hente inn ekstern 
fagkompetanse på enkelte områder. Prosjektgruppa vil peke på at liten kapasitet og 
begrensede fagressurser kan gå på bekostning av systematisk og god byplanlegging. 

Aktuelle tiltak for bærekraftig utvikling av nordnorske småbyer 

Utfordringene i småbyene bør løses ut fra en helhetlig vurdering av den enkelte by, basert på 
faglige vurderinger, medvirkning fra innbyggere og interessenter og politisk forankring. 
Bærekraftig mobilitet bør være en av målsetningene og her presenteres noen tiltak som kan 
være aktuelle.  

Fokus på arealbruk og planlegging 

Arbeidet med byplanlegging og bærekraftig byutvikling bør intensiveres. Fagmyndighetene 
bør i større grad tilby kommunene bistand i form av planfaglige ressurser. 

Det er behov for et sterkt fokus på arealbruk og planlegging. Kommunene, 
fylkeskommunene og stat bør følge Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- 
og transportplanlegging. Utgangspunktet bør være å tilstrebe en felles forståelse av de 
hensyn som ligger bak retningslinjene og etterleve disse. 

Planlegging og arealbruk kan bidra til mer attraktive byrom, flere grøntområder og ved å 
sikre allmennheten tilgang til havet og utnytte denne kvaliteten bedre. Det må planlegges 
gode løsninger for myke trafikanter, varelevering og annen biltrafikk. Omdisponering og 
fortetting av areal, samt endring av reisemiddel og -vaner er aktuelt. 

Bedre tilrettelegging for miljøvennlige transportformer 

Kollektiv 
Forskjellen mellom små og store byer når det gjelder kollektivtransport, tilsier at 
systemoverføringen er begrenset. Det er likevel fornuftig å vurdere hvilke premisser som kan 
forbedres for kollektivtransport i småbyene. Dette fremmer bærekraftig mobilitet og er 
solidarisk overfor de som ikke har tilgang til eller mulighet for å kjøre bil. Tiltak kan være 
optimalisering av ruter, lett tilgjengelig informasjon om rutetilbud og trafikkstatus, 
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korresponderende ruter, mulighet for å medbringe sykkel og trygg adkomst til gode, 
universelt utformede holdeplasser med sykkelparkering og bilparkering (regionale ruter). 
Særskilt tilpassede kollektivløsninger for spesifikke trafikanter (eldre, fritidstilbud, pendlere) 
og bestillingsløsninger, kan være et mer hensiktsmessig svar på kollektivtransport i 
småbyene. Vellykkede løsninger for bestillerbuss er foreløpig ganske ferske, men spennende 
med tanke på framtidas muligheter. 

Tur – retur inntil 8 km for elever i 2.-10. klasse og 12 km for elever på videregående skole 
er en relativt lang avstand å gå eller sykle daglig. Et virkemiddel for at færre foreldre skal 
kjøre sine barn til skolen og få flere til å reise kollektiv, kan være reduksjon i avstandskrav 
for rett til gratis skoleskyss (spesielt vinterstid).  

Mulighet til å øke kollektivreisende er begrenset på grunn av lavt kundegrunnlag og spredt 
bebyggelse. Det tilsier at tilrettelegging for gående og syklende trolig har et større potensial.  

Gange og sykkel 
Det må bli mer attraktivt å gå og sykle. Da er det ei forutsetning at det investeres i 
infrastruktur som forbedrer fremkommelighet og trafikksikkerhet for disse to 
transportformene. Tiltak kan være benker, belysning, vegetasjon, sammenhengende nett, 
god drift og vedlikehold. Sykkelparkering, sykkelstativ på buss, sykkelbyavtaler og separate 
anlegg for syklende er gode tiltak for økt sykling, spesielt på lengre strekninger. 
Infrastrukturen må være universelt utformet og følgelig må utflytende kjøre- og 
parkeringsareal strammes opp og naturlige ledelinjer etableres. Kryssing av veg må sikres 
ved god utforming, belysning og evt. andre nødvendige tiltak som fartsdempere, 
lysregulering eller planskilt løsning. Større gjennomfartsveger kan vurderes omlagt. 

Trafikksikkerhetsinspeksjoner kan gjennomføres for å avdekke farlige forhold på 
eksisterende infrastruktur. Barn og unge er ofte de flittigste fotgjengerne og syklistene. De 
sitter på mye viktig informasjon om forhold for myke trafikanter (farer, ønsker og behov) 
som bør komme frem og tas hensyn til. Barnetråkk kan være en egnet metode. 

Støv- og støyproblemer av trafikk i sentrum (både lokalt og gjennomgangstrafikk) må 
reduseres. Dette innebærer behov for bilrestriktive tiltak som for eksempel parkerings-
regulering, avbøtende tiltak ved hjelp av vegetasjon og annen skjerming eller omlegging av 
hovedveg. Det er nylig satt i gang et nasjonalt opplegg med beregning av luftkvalitet i regi 
av Statens vegvesen. Kommunene kan få tilgang til informasjon og bidra til utfyllende data 
ved å melde sin interesse. Den største effekten og kanskje enkleste måten å få redusert støy 
og støvplager i småbyene, vil trolig være å få redusert lokaltrafikk ved at flere velger å gå 
eller sykle.  

Holdningskampanjer er et verktøy for å få flere til å gå eller sykle. Verdien dette har for 
folkehelse, innebærer at flere aktører bør involveres for å øke effekten av kampanjer. 

Noe parkeringsareal i sentrum bør vurderes omdisponert til trivselsskapende formål eller nye 
funksjoner som grøntareal, torg, byrom, sykkelparkering, gågate, fortau eller bygg (gjerne 
boliger). Enkelte byer kan redusere antall parkeringsplasser i sentrum, mens andre kan flytte 
bilene til parkeringshus eller langtidsparkering utenfor sentrum.  
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Ny teknologi 

Teknologisk utvikling kan bidra til en ny tilnærming til bærekraftig mobilitetsplanlegging. 
Dette kan være tiltak som knyttes til ITS, autonome kjøretøy, mobile bestillingsløsninger, 
utslippsfrie kjøretøy med mer. Noen av disse er allerede godt kjente løsninger som er tatt i 
bruk flere steder (eks. billett og ruteopplysning på mobilapp). Andre fenomener er mer 
uavklarte i forhold til sitt potensiale og betydning for fremtidig by- og transportutvikling 
(eks. autonome busser). Mye tyder på at tradisjonell, kompakt byplanlegging uansett vil være 
viktig og riktig også i fremtiden. 

Anbefaling 

Prosjektgruppa har erfart at småbyene har svært mange dyktige fagfolk, men det er en 
utfordring i forhold til små fagmiljø, begrenset kapasitet og små midler til å gjennomføre 
tiltak. Følgelig trenger, og ønsker, småbyene friske midler for å kunne løfte småbyene og 
bistand til byplanlegging i form av eksterne fagressurser med spisskompetanse og kapasitet. 

Prosjektgruppa ser potensial i å utnytte roller og midler som allerede eksisterer ved å øke 
informasjonen til kommunene ved at stat og fylkeskommuner tar en mer aktiv 
veiledningsrolle og at ulike virkemidler i større grad ses i sammenheng. 

Bypakker anses som en bra modell for hvordan man kan samarbeide for å sikre god 
byutvikling. Det har imidlertid ikke vært praksis for dette i mindre byer. Statens vegvesen 
Region øst har samarbeidet med mindre byer om å lage en helhetlig strategi som i hovedsak 
tar utgangspunkt i Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging (SPR-. BATP.). Dette har vært i større byer enn våre nordnorske 
småbyer (eks. Kongsvinger har ca. 18 000 innbyggere). Det har imidlertid vært svært 
begrensede midler som har fulgt med inn i prosjektet og ressurser fra Statens vegvesen har i 
hovedsak vært i form av fagpersoner og utredninger. Opplegget har bidratt til en bedre 
koordinering av eksisterende virkemidler og en bedre og mer målrettet byutvikling.  

Prosjektgruppa startet opp med et ønske om å lage forslag til småbypakker for de ti byene, 
men dette viste seg for ambisiøst. En småbypakke må være et resultat av en bred prosess og 
den må ha politisk forankring og behandling. Småby Nord har vært en arena for dialog 
mellom kommunene, fylkeskommunene og Statens vegvesen. Rapporten er et 
kunnskapsgrunnlag og et utgangspunkt for et videre samarbeid om byutvikling. I tillegg er 
finansiering av tiltak essensielt for at småbyene skal ha mulighet til å imøtekomme behov og 
krav til utvikling. 

Prosjektgruppa anbefaler at det lages et småbyprogram for småbyene i nord og at Statens 
vegvesen setter av ressurser til å ta initiativ til dette våren 2019. Småbyprogrammet må 
definere oppgaver og roller og legge en strategi for hver by. Dette bør organiseres som et 
samarbeidsprosjekt mellom kommunen, fylkeskommune, Statens vegvesen (og andre 
aktuelle transportetater), næringsliv og eventuelt andre lokale aktører. 

Strategiene vil videre være utgangspunkt for småbypakker og vil kunne gi føringer for andre 
planer i kommunene. Tiltakene i småbypakkene skal bidra til attraktive småbyer med 
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bærekraftig, urban mobilitet. Finansieringen forventes å være et spleiselag av 
samarbeidspartnerne, men bompenger skal alltid vurderes. I tillegg bør det komme friske 
midler inn og da gjerne ved at det avsettes en egen pott i Nasjonal transportplan (NTP) til 
småbyutvikling.  

Småby Nord har avdekket at det er flere mindre tiltak som trolig kan løses innenfor dagens 
ordninger og derfor bør løses så fort som mulig. En suksesskriterie vil være en tett kontakt 
med småbyene og fylkeskommunene gjennom konkrete personer i Statens vegvesen 
(småbykontakter). Disse bør ha ansvar for å formidle faglitteratur og inspirasjon til 
småbyene knyttet til aktuelle temaer. Det bør også lages et nettverk mellom småbyene i nord 
slik at man kan dra nytte av hverandres erfaringer. Småbykontaktene i Statens vegvesen bør 
også kunne være en port inn i etaten og bidra til å finne frem til fagfolk og kunnskap som 
småbyene har nytte av. Som en begynnelse lages en liste over dette prosjektets 
kontaktpersoner i kommunene og fylkeskommunene, som alle disse får tilsendt.  

Når det kommer til de konkrete strategiprosjektene og småbypakkene, tror ikke 
prosjektgruppa at det er verken realistisk eller fornuftig å begynne dette arbeidet i alle de ti 
byene samtidig. Puljer på to til tre byer vil være fornuftig og arbeidet med småbystrategi og 
-pakker må forventes å ta 2-3 år for hver pulje. Da vil det til sammen ta 9-10 år for alle 
småbyene. Imidlertid er det mindre fysiske tiltak som kan påbegynnes og ikke krever en 
helhetlig strategi for å bidra til en positiv byutvikling. Dette er småtiltak som for eksempel 
belysning og skiltprosjekter som vil gi raske og synlige resultater. 

Liste og kart over konkrete tiltak 

Dette er en liste over aktuelle tiltak som kan være klare for realisering innen relativt kort tid. 
Det vil si at det foreligger godkjente reguleringsplaner, planforslag på høring/offentlig 
ettersyn, eller at tiltakene ikke trenger regulering og dermed kan igangsettes uten 
planvedtak. Listen begrenser seg til tiltak i selve byen og tiltak som bidrar til bærekraftig 
mobilitet, til og fra byen, f.eks. gang- og sykkelveg fra omkringliggende boligområder. 
Opplistingen for den enkelte by er ikke i prioritert rekkefølge og består av tiltak som er 
kommet frem i dialog med kommunene, planlagt i regi av Statens vegvesen eller som 
framkommer av handlings-program/økonomiplaner.  

Det er gjort grove overslag for å skaffe en oversikt over kostnadsbildet på aktuelle fysiske 
tiltak i småbyene. Overslagene er basert på omtrentlig målte løpemeter, flatemål eller 
enheter. Det er andre tiltak enn de som her er opplistet som kanskje er viktigere for byens 
utvikling. Dette er imidlertid tiltak som ikke har kommet så langt i planleggingen at de lar 
seg kostnadsberegne. Flere av disse anses å ha en betydelig høyere kostnadsramme enn de 
tiltakene som er beregnet. 

Totalt ble ca. 80 prosjekter gjennomgått, og det samlede anslaget beløper seg til ca. 1,3 
mrd. Kroner. Anslaget ble gjennomført over to dager med følgende deltakere fra Statens 
vegvesen: Petter Hildre (prosessleder), Ann-May Femsteinevik (prisgiver), Torbjørn Jørgensen 
(prisgiver), Runar Gregussen (prisgiver), Ingrid Kokkonen (prosjektleder), John A. Mardal 
(prosjektmedarbeider) og Trym Ringvall (DAK-støtte). 
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Kommune Nr. Tiltak 

Vadsø 

1 Fortau i Hans Gabrielsens gate, «missing link» mellom gangveg fra skolen og fortau i Kong 
Håkonsgate (ca. 250 m). 

2 Fortau langs E75-arm på Vadsøya, fra brua til hurtigrutekai (ca. 560 m). 

3 Reasfaltering av gang- og sykkelveg langs Idrettsveien/fv. 326 fra Vidjeveien til Esbensens gate (ca. 
750 m). 

4 Utskiftning til LED lys fra HPL og SON-T lamper langs skoleveier på vest siden av byen (ca. 1834 
armaturer, 422 av disse på Europa/fylkesveg). 

5 Skilting og sikring (bedre lys) av fotgjengerkryssinger over E75 til Prost Balkes gate. 

6 
«SeeMe»-lys ved fotgjengerkryssinger: 
• over fv. 326 Idrettsvegen ved Finnmark Fylkeskommune 
• over Finnmarksveien til/fra gang- og sykkelveg nedenfor Moreneveien 

7 

Skilting og sikring (bedre lys) av fotgjengerkryssinger: 
• over Finnmarksveien til Lindi 
• over Finnmarksveien til Grønnliveien 
• i krysset Idrettsvegen kryss Esbensens gate (ved svømmehall) 

8 Skilting av alternativ trase for myke trafikanter pga. «missing link» langs E75 på vestsiden av byen. 
9 Vindskjerm for myke trafikanter over brua til Vadsøya (ca. 130 m). 

10 Plan for sammenhengende sykkelnett. 

Kirkenes 
1 

Skilting og sikring (bedre lys) av fotgjengerkryssinger: 
• over E6 til fv. 367/Hans Væggers vei 
• over E6 fra Hurtigrutekai til E6 retning sentrum 
• over E6 lengst vest i Johan Knutzens gate 
• over E6 ved AMFI/Storgata 
• over E6 til Wiulls gate 
• over E6 til Kielland Torkildsens gate 
• over E6 til Egebergsgate  
• over E6 mellom Ringveien og Klavenssgate  
• over E6 rett øst for rundkjøring ved Handelspark 
• over fv. 367 øverst i Hans Væggers vei (der den møter Presteveien) 

2 Skilte og ruste opp snarveg fra hurtigrutekai til E6/Haganesveien (ca. 550 m). 
3 Plan for sammenhengende sykkelnett. 

Finnsnes 

1 Gang- og sykkelveg langs fv. 263 til Trollvika (ca. 3,5 km). 
2 Sykkelparkering med tak i sentrum (v/hurtigbåtkai). 
3 Fortau i Ringveg (ca. 270 m). 
4 Fortau i Nygårdsveien/Smørhusbakken (ca. 900 m). 
5 Fortausløsning fv. 861 Vikaveien fra fv. 86 til Heggeveien (ca. 420 m). 
6 Fortau Hågen, kv 1042 fra kryss Sandvikveien til avkjørsel til «Seljebu» parkeringsplass (ca. 260 m). 
7 Skilting og sikring (bedre lys) av fotgjengerkryssing på Finnsnes og Silsand (32 stk). 

Sortland 

1 Gang- og sykkelvegløsning over Sortlandbrua rv. 85 (ca. 1,15 km). 
2 Skilting og sikring (bedre lys) av fotgjengerkryssing i Sortland over fv. 83/Vesterålsgata (2 stk). 
3 Busslommer ved fv. 82. i forbindelse med Kulturfabrikken (inkl. 1 busskur). 
4 Oppgradere Paviljongparken i Sortland sentrum. 
5 Sykkelparkering med tak i sentrum (1 stk). 
6 Sykkelteller (1 stk). 
7 Gang- og sykkelveg fra Strand frem til krysset til Sigerfjord (ca. 2,8 km). 
8 Gang- og sykkelveg langs fv.82 Strand – Holmen (ca. 4,0 km). 

Svolvær  

1 Gang- og sykkelveg til Stranda stadion (ca. 750 m). 
2 Gang- og sykkelveg fra Multebærholmen til Stranda badeplass (ca. 650 m). 
3 Gang- og sykkelveg fra Stranda badeplass til Rekvika - utvidelse tiltak 2, nevnt i KVU (ca. 1,15 km). 

4 Miljøgate i Sivert Nilsens gate inkl. deler av Svolværveien/Kong Øysteins gate, rundkjøring og 
gatetun i Trollfjordgata (ca. 470 m). 

5 Tilrettelegge, oppruste og forskjønne 3 sentrale parker/grøntarealer.  
6 Skilting og sikring (bedre lys) av fotgjengerkryssing E10 forbi Kabelvåg (4 stk). 
7 Skilting og sikring (bedre lys) av fotgjengerkryssing E10 i Svolvær (9 stk). 
8 Plan for sammenhengende sykkelnett. 
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Leknes 

1 Storgata; miljøgate med fortau, sykkelfelt, møbleringssone, kantparkering og kantstopp for buss (ca. 
800 m). 

2 Belysning av Krokbakken og gangbru. 

3 Etablere hjertesone ved Leknes barne- og ungdomsskole; rydde skilting, fysiske hinder og dropp-off-
soner. 

4 Utbedre/forskjønne gang- og sykkelundergang E10, nord for kjøpesenter. 
5 Forbedre og sikre adkomst til undergang til kjøpesenteret på vestsiden av E10 (ca. 40 m). 
6 Lekneskroken; belysning, ny gatestruktur med tilrettelegging for gående og syklende (ca. 340 m). 
7 Gang- og sykkelveg /fortau langs fv.815 fra Fygleveien til Leknes svømmehall (ca. 500 m). 
8 Skilting og sikring (bedre lys) av fotgjengerkryssing fv. 815 ved videregående skole. 
9 Skilting og sikring (bedre lys) av fotgjengerkryssing over E10 ved Nordic Last og Buss. 

10 Utbedring og forlengelse av turveg rundt Borgvatnet (ca. 2 km). 
11 Gangveg til flyplass (ca. 350 m). 
12 Rundkjøring på E10 ved Handelsparken (inkl. gangkulvert). 
13 Rundkjøring i kommunalt vegnett ved Betel. 
14 Utbedring av parkeringsplass nordvest for E10 og Lofotsenteret.  
15 Plan for sammenhengende sykkelnett. 

Fauske 

1 Gangkulvert under E6 nord for kryss Marmorveien. 

2 Gang- og sykkelveg (delvis separert løsning) langs E6 fra kryss Søbbesva til kryss Hjemås, (ca. 1,9 
km). 

3 Gang- og sykkelveg langs E6-arm, Terminalveien (ca. 700 m). 
4 Ombygging av kryss E6 - Terminalveien. 
5 Oppgradering/ombygging bussholdeplass Kleiva. 
6 Belysning av kommunal veg, Bremsebakken (4 stk).  

Mosjøen 

1 Skiltprosjekt: eks. alt. sykkelruter og forvarsling av lave jernbaneunderganger. 
2 Gang- og sykkelbru over Skjervo, Strandgata (ca. 45 m). 
3 Gang- og sykkelbru over Skjervo ved enden av Tordenskjolds gate (ca. 40 m). 
4 Sykkelparkering med tak i sentrum (1 stk). 

5 Belysning gang- og sykkelveg langs fv. 249 Austerbygdvegen, Andåsbakken fra Hamarheim til Andås 
(ca. 1,2 km). 

6 Forlenge gang- og sykkelveg langs fv. 244 Vestersidvegen fra Fredlundskogen til Øverøya (ca. 700 
m). 

7 Gang- og sykkelveg i Ørbradden, gate fra Havnegata/fv. 146 mot bystranda /Nesbruket (ca. 1,2 km). 
8 Fortau i Austerbygdvegen (ca. 900 m). 

Sandnessjøen 

1 Skilting av gang- og sykkelrute. 
2 Gang- og sykkelveg langs fv. 809, Vågen-Nesset (ca. 700 m). 
3 Gang- og sykkelveg langs fv. 17, Kleivskaret-Radåsvegen (ca. 3,35 km). 
4 Rundkjøring og fergeleiet i Nesset (oppstillingsplass, strukturering og forskjønnelse). 
5 Gang- og sykkelveg langs fv. 17 ved nytt sykehjem (ca. 900 m). 
6 Rundkjøring på fv. 17 ved nytt sykehjem. 

Brønnøysund 

1 Fremkommelighet og sikkerhet for gående og syklende langs fv. 76 (flytte skilt og vegmerking i sju 
kryss). 

2 Rundkjøring Salhus, fv.76, kryss Industriveien kryss Gårdsøyveien - Jektskipperveien (inkl. to 
gangkulverter). 

3 Fortau Industriveien (ca. 660 m). 
4 Gang- og sykkelveg Mosheimkrysset-Mosheimvikranveien (ca. 720 m). 
5 Fortau til flyplassen ved Hestvadet, fv. 54. (ca. 410 m). 
6 Gangforbindelse fra Valen via Brønnøysundregistrene til Torghattensgate (ca. 250 m). 
7 Ferdigstillelse av gang- og sykkelforbindelse rundt Frøkenosen (ca. 140 m). 
8 Mindre tilrettelegging/utbedring for myke trafikanter fra sørbyen til Tautra. 
9 Benker til parker og byrom, noen med tak (20 stk). 

10 Skifte ut busskur i byen til urbane og moderne utgaver (10 stk). 
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