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Hva er det vi har fått i oppdrag å gjøre 
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Konseptvalgutredning  

Mandat for KVU E10 Fiskebøl - Å 

● Det skal utarbeides en KVU som tar for seg hele 
transportsystemet i Lofoten 

● Hovedåren er E10, men øvrig transportsystem skal 
sees i sammenheng med det som foreslås for E10 

● Samfunnsmålene omhandler regional utvikling og 
Lofotens særegne verdier 

● Gjennomførbarhet og hvordan konseptene kan 
implementeres i samfunnet skal synliggjøres 



  Hvordan gjøres KVU E10 Fiskebøl-Å? 

● 4 trinns metodikk 

– Begrense transport 

– Effektivisere transportnettet 

– Mindre tiltak 

– Store tiltak 

● Prosess 

– Kartlegge kunnskap, beskriver situasjonen 

– Behov (ideverksted), mål og krav 

– Konsepter, med tiltak og prosjekter 

● Resultater 

– KVU Rapport med anbefaling av konsept 

Metodikk, prosess og resultater 

 



Prosess og tidsløp for involvering 

Når tid skjer ting? 

● Vi begynte sist vinter…nå er det høsten! 

● Møter med Vestvågøy og Vågan kommuner 27.juni 

– Om byområdene 

● Ideverksted 30. sept-1. okt 

– Prosjektet får innspill på behov, hører interessenter og 
ideer om transportsystemet  

● Referansegruppemøte Uke 49 

– Prosjektet presenterer foreløpig arbeid, begrunner mål 
og krav, presenterer fakta og muligheter…og mottar nye 
innspill 

● Politisk samrådningsgruppe Slutten av februar 2015 

– Konseptene legges frem for politisk diskusjon 

 



  Elementer i KVU E10 Fiskebøl-Å 

● E10 

● Ferger 

● Øvrig tilknyttende vegnett 

– Fylkesvegnettet 

– Kommunalt vegnett 

– Private veger og plasser 

– Gang og sykkelvegnett 

● Kollektivtransport 

● Lufthavner 

● Havner 

1. Hovedtransportnett 

 



2. Byområder og BAS perspektiv 

06.10.2014 
  

● Kollektivtrafikk 

● Sammenhengende 
sykkelnett 

● Gående 

● Trafikksikkerhet 

● Skoleveg 

● Kapasitetsutfordringer 

● Planutfordringer og 
arealkonflikter 

● Næringsliv 

● Havn og lufthavn 

● Bymiljø og barn 

 

Innholdet i KVU E10 Fiskebøl-Å 



  Innholdet i KVU E10 Fiskebøl-Å 

● Nasjonal turistveg 

 

● Nasjonal sykkelrute 

 

● Infrastruktur i forbindelse med friluftsliv 

 

● Øvrige plasser og områder i tilknytning til 
transportnettet 

3. Rekreasjon langs transportnettet 

 



Behov for å komme seg rundt og fram 

Behov i KVU for Lofoten 

I forhold til hovedtransportnettet 

● Avstander til: 
– Jobb og skole 

– Flyplass 

– Fergeleie 

– Næringslivets leveranser 

– Mellom regionene 

– Sykehus 

– Hytta og fritid 

● Hva trenger vi? Hva kan vi leve med?  

● Hva har avstander og konfliktsoner å si for 
utvikling og aktivitet? 

 



Samfunnsrelaterte behov i By og BAS perspektiv 

● Bymiljø 

● Attraktive lokalsamfunn 

● Servicetilbud 

● Senterstruktur 

● Næringsliv 

● Hvilke drivere finnes? 

● Samspillet for byen og omlandet 

● Samarbeid kommune, havn, fylkeskommune, 
Statens vegvesen 

 

Behov i KVU for Lofoten 



Behov i forhold til rekreasjon 

● Hvordan oppfatter besøkende Lofoten? 

● Vil realisering av lokalbefolkningens behov kunne 
føre til økt bokvalitet i Lofoten? 

● Uoversiktlig mengde og kvalitet på aktører innenfor 
rekreasjon innenfor nær avstand til transportnettet 

● Forutsigbarhet og brukervennlighet 

● Sikkerhet 

● Styrke Lofotens særegne verdier! 

 

Behov i KVU for Lofoten 



Lykke til med gruppearbeid 
og ha noen interessante 
dager her i Svolvær! 


