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KVU prosessen  
• Status og framdrift 
• Situasjonsbeskrivelse 
• Behovsvurderinger 
• Mål 



Status og framdrift 

 KVU E10 Fiskebøl-Å     Organisering  



Kompleksitet og perspektiver i KVU E10 Fiskebøl-Å: 
Tredelinger i problemstillinger og geografi: 
- Hele KVU området/Sentrale Lofotregionen/Svolvær og Leknes 
- Veg-, sjø- og lufttransport 
- Fiskebøl-Svolvær/Svolvær-Leknes/Leknes-Å 
 

Status og framdrift 



Hva det vi har fått i oppdrag å gjøre? 
Status og framdrift 

KVU skal gi en bred faglig gjennomgang av 
transportsystemet i Lofoten, herunder: 
Generelle, samfunnsmessige utfordringer: 
● Samfunnsmålene omhandler regional utvikling og Lofotens 

særegne verdier  
● Hvordan løser vi byområdene? 
Fagspesifikke utfordringer: 
● Standard, funksjon og trase for vegnettet, særlig E10 
● Vurderinger om fergestruktur og andre viktige veger.  
● Nasjonal turistveg, Nasjonal sykkelrute 
● Luftfart i Lofoten, lufthavnstruktur/NTP 2014-23 & 2018-27 

● Havner og farleder i Lofoten  



KVU prosessen – gangen i det hele 
 

● Utfordringsnotat          mai 2014 

● Ideverksted                                sept/okt 2014 

● Situasjonsbeskrivelse    

● Behovsvurderinger              her er vi nå 
● Definering av mål 

● Mulighetsstudie 

● Konseptutvikling                          jan/feb 2015 

● Konseptanalyse                          feb/mar 2015 

● Drøfting og anbefaling                april/mai 2015               

● Høring og KS1                            juni/des 2015 

● Regjeringsbehandling                 2016 

● NTP behandles i Stortinget         2017 

Systematisere – 

klargjøre –  

rød tråd –  

situasjon/  

utfordringer 

behov<mål> 

løsninger 
 

Status og framdrift 



Hva skal situasjonsbeskrivelsen vise? 

● Beskrive samfunnet 

● Se etter endringer og trender 

● Få fram utfordringer 

● Fokus på transport og samferdsel 

● Har vi fått med oss det viktigste, det som virkelig 
betyr noe for Lofoten? 

● Får vi med oss de regionale og lokale behovene? 
– Hva slags visjoner har fylkeskommunen og 

kommunene? 

Situasjonsbeskrivelsen 



Geografi og miljø 
● Geografi 

– KVU for Fiskebøl til Å i Moskenes (veg utløste KVU) 
– Influensområder er Værøy/Røst, Vesterålen, Ofoten og 

Salten 

● Miljø 
– Lofotens særegne verdier er sentralt i miljøaspektet; 

enestående øygruppe, sårbare naturområder, 
kulturminner/kulturlandskap, levende bygder og byer og 
rekreasjon/opplevelser 

– 18 naturreservater og en mulig nasjonalpark, mulig 
verdensarv 

Situasjonsbeskrivelsen 



Befolkning og næringsliv, og samferdsel 
● Befolkning og næringsliv 

– To regionsentre, og pr i dag i stor grad oppdelte 
arbeidsmarked 

– Mulighet for regionforstørring 
– Sjømat og reiseliv de største næringene 
– Andre viktige næringer er maritim, bygg og anlegg, 

handel og landbruk 
– Petroleum? 

● Samferdsel 
– Veg og ferger 
– Luft 
– Sjø 
– Kollektiv 
– Gods 

Situasjonsbeskrivelsen 



 
Fire innfallsvinkler for behov: 

1. Nasjonale behov og føringer    
Nasjonale mål og vedtak – hva betyr de for Lofoten? 
Nasjonal transportplan og andre stortingsmeldinger 
Lover, forskrifter, retningslinjer, normaler 

2. Lokale og regionale behov 
Sentrale politiske dokumenter og vedtak om samfunnsutvikling – 
visjoner, hvordan ser man for seg Lofoten i om 30 år? 
Også fysisk planlegging, som for eksempel kommunedelplaner 

3. Trafikale behov  
Behov for transportsystemet, fremkommelighet, 
trafikksikkerhet, miljøet 

4. Interessegruppers behov  
Reisende, næringsliv, naboer, verneinteresser osv  
Inkludert dem som har interesse i at det ikke gjøres tiltak 

Behov i KVU 



Nasjonale, regionale og lokale behov 
● Nasjonale behov og føringer 

– NTP 2014-23, der oppdraget om KVU omtales 
• Målsetningene i NTP knyttet til Lofoten 

– Lufthavnstrukturutredningen 
– Regionalmeldingen 

● Regionale og lokale behov 
– Fylkesplanen og regional transportplan 
– Arealpolitiske retningslinjer 

• Spesielle hensyn for Lofoten? 
– Kommuneplaner, hva sier de om framtida? 
– Kommunedelplaner og reguleringsplaner 

Behov i KVU 



Interessegrupper og trafikale behov 
● Interessegruppers behov 

– Næringslivet 
– Pendlere, arbeidstakere, skoleelever, pasienter 
– Reiselivet 
– Syklister 

 
● Trafikale behov 

– Framkommelighet 
– Trafikksikkerhet 
– Naturfare 
– Miljø og omgivelsene 

• Lofotens særegne verdier 
 

Behov i KVU 



Byområdene og behov 

● Høy trafikk i byområdene i forhold til hvor 
mange innbyggere det er 

● Behov for reduksjon i biltrafikken? 
– Trafikksikkerhet 
– Bymiljø 
– Lokalklima 

● Kollektivtrafikk i byene 

● Gående og syklende i byene 

● Prosjektutløsende behov i forhold til byene? 

Behov i KVU 



Forslag til Prosjektutløsende behov 

 
● Det er behov for et transportsystem som 

knytter Lofotregionen bedre sammen 
 
● Det er behov for å opprettholde og utvikle 

gode forbindelser til Bodø og naboregionene 
 
● Det er behov for å legge til rette for bedre 

flyforbindelser til og fra Oslo lufthavn og 
utlandet.  

Behov i KVU 



                Forslag til viktige behov 
Det er behov for : 

● å ta vare på, utvikle og styrke Lofotens særegne 
verdier. 

● bedre tilgjengelighet til Lofotens særegne verdier 
● bedre trafikksikkerhet, særskilt på strekningen Borg-

Leknes og i Svolvær-Kabelvåg området 
● bedre sikkerhet for syklende i Lofoten 
● å løse utfordringene med blandet trafikk mellom 

Leknes og Å i sommersesongen 
● legge til rette for mer gods på sjø 
● å kunne håndtere forventet økt vekst i cruisetrafikken 
● mer effektiv næringstransport for å sikre 

verdiskaping 
 
 

 

 

Behov i KVU 



Forslag til Samfunnsmål 

Det foreslås et todelt samfunnsmål for KVU E10 
Fiskebøl – Å:  

 
● Lofoten skal i 2040 ha et transportsystem som 

knytter regionen bedre sammen , opprettholder god 
kontakt til Bodø og naboregionene, og gir god 
tilgjengelighet til og fra Oslo lufthavn og utlandet. 

  
● I utviklingen av Lofotens framtidige transportsystem 

skal regionens særegne verdier styrkes.  

Mål i KVU 



Forslag til Effektmål 
Temaer for effektmål som er knyttet opp mot samfunnsmål 1  

● Reisetid mellom og til regionsentrene i Lofoten 

● Sikre at dagens gode forbindelser mot Bodø og 
naboregionene opprettholdes eller styrkes 

● Reisetid i forhold til lufthavnstruktur 

● Et flytilbud/infrastruktur som kan knytte Lofoten bedre 
til Oslo lufthavn og utlandet  

● Robusthet i transportsystemet 

 

 

 

 

 

 

Mål i KVU 



Mulighetsstudien 

● Vi er så vidt i gang med å se på mulige 
løsninger med utgangspunkt i: 
– Innspill 
– Ideverksted 
– Egen fagkompetanse 
– Situasjonsbeskrivelsen 
– Behovsvurderingen 
– Målene i KVU 

● Etter mulighetsstudien følger konseptfasen 
● Neste møte i referansegruppen foreslås til 8. 

april 2015 
 
 

Mulige løsninger 



Takk for 
oppmerksomheten  
og ha et fortsatt 
fint møte i Svolvær! 
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