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Mandat Samferdselsdepartementet 28.08.14

Mandat

● KVU skal gi en bred faglig gjennomgang 

– Veger og ferger, kollektiv, sykkel og gående, lufthavner, havner og 
farleder og arealbruk

– E10 skal være hoveddelen av KVU

– Spesielle tematiske hensyn; Nasjonal turistveg, Nasjonal sykkelrute og 
skredfare

● Dette er gjort gjennom å:

– Utarbeide et bredt kunnskapsgrunnlag

– Vurdere forskjellige konsepter og 0 konsept



Lofotregionen, transportsystem, befolkning og 
næringsliv 

Situasjon



Utfordringer for E10 i Lofoten

Situasjon

● E10 Fiskebøl – Å er 160 km gjennomgående lav standard og kun
omlag halvparten har gul midtlinje

● 34 flaskehalser

● 19 områder med fare for skred, samt vind- og bølgeutsatt

● Det oppleves utrygt å sykle langs E10

Foto: Statens vegvesen



Prosjektutløsende behov i Lofoten

Behov

● Knytter Lofotregionen bedre sammen

● Opprettholder og utvikler gode forbindelser til 
naboregionene

● Legger til rette for bedre flyforbindelser til Oslo 
og utlandet

● Lofoten skal i 2060 ha et transportsystem som knytter regionen bedre sammen, opprettholder god kontakt til 
naboregionene og Bodø, og gir god tilgjengelighet til og fra Oslo og utlandet.

● I utviklingen av Lofotens framtidige transportsystem skal 
regionens særegne verdier styrkes. 

Samfunnsmålet



Overordnet transportbilde

Luftfart

● I henhold til NTP 2014-23 legges det til grunn at 
det etableres en ny, større lufthavn i Lofoten på 
Gimsøya.

Sjøfart

● Det er ikke framkommet forslag til konseptuelle 
endringer for sjøfart til og fra og i Lofoten

● Farledstiltak eksempelvis innseilinger Leknes, 
Svolvær og Raftsundet, som ligger i NTP 2014-
2023 legges også som en forutsetning i KVUen.

Mulighetsanalyse



Muligheter for godstransport

Mulighetsanalyse

● Det går 900 000 tonn gods til og fra Lofoten i året

● 90 % på veg og 10 % på sjø

● Av det som går på veg går 80 % via E10 Lofast, 15% på ferge 
Melbu-Fiskebøl og 5 % over Bodø Moskenes

● Viktigste godsknutepunkt er Narvik (jernbane)

● Lite sannsynlig å få mer av de 10 % gods over på sjø til Lofoten



Muligheter i forbindelsene til Lofoten

Mulighetsanalyse

● Vesterålen
– En fergefri Hadselfjordforbindelse vil kunne gi virkninger på 

BAS-region, lufthavn-, sykehus- og skolestruktur
– Videre analyse av dette anbefales gjort i egen utredning evt. 

KVU
– Transportmodellen gir små trafikale virkninger på 

transportsystemet i Lofoten

● Salten, Værøy og Røst
– Et fergesamband Leknes – Bodø anbefales ikke opprettet fordi:
• Svært få godstransportører vil ha fordeler
• Muligheten for rundreiseturisme gjennom hele Lofoten vil 

forsvinne
• Ulempe for Værøy og Røst

– Fastlandsforbindelse til Værøy anbefales ikke utredet videre



Slik kan Nordland krympes



Felles for konseptene

Med unntak av 0-konseptet, inkluderer 
alle konsepter 
forskjellige løsninger for:

– Redusere naturfare (skred) og 
fjerne flaskehalser
• Helle-Svolvær
• Vest-Lofoten (Flakstadpollen

og Spengerleira)
– Byområdene
– Tilgang til særegne verdier
– Sykling i Lofoten

Foto: Statens vegvesen



Fire konsepter

1. Mindre utbedringer

2. Oppgradering

3. Innkorting og fartsheving

4. Regionforstørring

Konsepter i KVU E10 Fiskebøl - Å

Foto: Statens vegvesen



Konsept 1 – Mindre utbedringer

- Redusere naturfare

● Skred, vind, bølger

- Fjerne flaskehalser

● Kurver, bruer

- Tilgang til Lofotens 
særegne verdier

● Stoppeplasser, 
rasteplasser, toaletter

- Stanse forfallet

Kostnader ca. 1,9 mrd.
10 min kortere reisetid mellom Leknes og Moskenes



Konsept 2 - Oppgradering

● I hovedsak dagens 
trase

● Oppgradering til 
moderne 
vegstandard (fra ned 
mot 4,5 m til 
sammenhengende 
7,5 m vegbredde)

● Beholder dagens 
fartsgrenser (for å ta 
hensyn til dagens 
bebyggelse)

Kostnader ca. 5,6 mrd.
Fortsatt kun 10 min kortere reisetid mellom Leknes og 
Moskenes



Konsept 3 – Innkorting og fartsheving

● Omlegginger for å 
redusere reisetid

● Øker fartsgrenser til 
80 km/t, noen 
unntak

● Stort 
konfliktpotensial til 
bebyggelse

● Fysiske 
inngrep/vegskulder 
for sykkel der E10 er 
Nasjonal sykkelrute

Kostnader ca. 6,4 mrd.
40 min kortere reisetid



Konsept 4 – Regionforstørring
● Store omlegginger 

med ny veg 
(90 km/t) over 
Vestvågøya

● Stor innkorting gir 
mulighet for 
felles BAS region 
Svolvær-Leknes

● Nye muligheter for 
sykkel og turistveg 
mellom Svolvær og 
Leknes

Kostnader ca. 7,4 mrd.
50 min kortere reisetid. 



Leknes

Svolvær

Fiskebøl

Å

Anbefalt konsept



Sykkel i Lofoten

Anbefaling



Samfunnsøkonomiske nøkkeltall

Anbefaling

Hva må til for at strekningen Svolvær - Leknes skal bli 
samfunnsøkonomisk lønnsom? 

● Beregnet framtidig årsdøgntrafikk omkring 1800 basert kun på 
befolkningsframskrivning

● Trafikken må være opp i mot 2200 for å gi positiv 
samfunnsøkonomi mellom Svolvær og Leknes

– I dette kan mervirkninger av økt pendling, vekst i næringsliv og 
arbeidsmarked ligge

Strekning Trafikantnytte 

(mill. kr.)

Det 

offentlige

(mill. kr.)

Samfunnet 

for øvrig

(mill. kr.)

Netto nytte 

(NN)

(mill. kr.)

Netto nytte pr 

budsjettkrone 

(NNB)

Fiskebøl –

Moskenes 4080 -5370 -540 -1830 -0,3



Ikke prissatte virkninger

Anbefaling

● Fiskebøl – Svolvær 

● Svolvær – Kabelvåg

● Kabelvåg – Leknes

● Leknes – Moskenes

● Moskenes - Å

Lite eller ikke konfliktpotensial
f

Lite eller ikke konfliktpotensial

Stedvis stort konfliktpotensial
Alle ikke prissatte-tema
f

Noe konfliktpotensial
Landskap, kulturmiljø og friluftsliv

Lite eller ikke konfliktpotensial

Anbefalt konsept for E10 berører ikke Lofotens 18 
naturreservater eller andre verneområder



Områder med konfliktpotensial

Anbefaling



Måloppnåelse for anbefalt konsept

Anbefaling

Effekt - indikatorer
I dag Anbefalt 

forslag
Redusert reisetid
Svolvær – Leknes < 40 min 67 min 38 min

Fiskebøl – Svolvær < 25 min 30 min 24 min

Leknes – Moskenes < 45 min 55 min 45 min

Reisetid til ny lufthavn Gimsøy 
< 30 min fra Svolvær 34 min 23 min
< 30 min fra Leknes 43 min 23 min

Robusthet

Flaskehalser på E10 34 5
Naturfareelementer 19 0



Helhetlig Lofotpakke 5,4 mrd
Anbefaling

Tema

● Sikkerhet, 
robusthet og 
tilgang til 
attraksjoner

● Bytiltak

● Region-
forstørring

Prioritet Strekning Type tiltak Kostnader, 
mill. kr

1. Helle – Svolvær Skredsikring, 
flaskehalser

300

2. Leknes – Moskenes Skredsikring, 
flaskehalser

570

3. Moskenes – Å Skredsikring, 
flaskehalser

70

4. Mindre bytiltak Svolvær og 
Leknes

Kryss, gang/sykkel, 
bymiljø

440

5. Limstrandpollen – Leknes Innkorting og 
oppgradering

1160

6. Kabelvåg – Lyngværstranda Innkorting og 
oppgradering

840

7. Fiskebøl – Helle Oppgradering 940

8. Lyngværstranda –
Limstrandpollen

Innkorting og 
oppgradering

1050



Vegen videre – politisk beslutning

• Høringsperiode september - desember 2016
• Ekstern kvalitetssikring – KS1
• Regjeringsvedtak
• Stortingsmelding om NTP 2018-2029 legges 

fram seint 2016, tidlig 2017

Takk for oppmerksomheten!


