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Rassikring i Vest-Lofoten for 840 millioner 

Hva skjer i Nord-Norge? 
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Høyt investeringsnivå i nord 2014-2017 

 

● Store prosjekter langs E6 i Nord-Norge: Helgeland, 
Hamarøy, Alta 

● Hålogalandsbrua 

● Oppstart for bypakker i Bodø og Harstad 

● Riksveg 77 Tjernfjellet 

● Tunneloppgradering  

 

Hva skjer i Nord-Norge? 

10.02.2015 



E6 Hålogalandsbrua 

Hva skjer i Nord-Norge? 
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• E6 blir 18 km kortere 
• 15-20 minutter redusert reisetid 
• Unngår rasutsatt og ulykkesbelastet strekning 
• Kostnad ca. 3 mrd, hvorav 32 % bompenger 

 



E6 Kråkmofjellet nord og sør 

● Utbedre stigninger som 
utgjør flaskehalser for 
tungtransport 
 

● Kostnad: 

 Nord:  200 mill.kr 

 Sør:  185 mill.kr 
 

 Nord: i gang 

 Sør: Sist i perioden 2014 
- 2017 

 

Hva skjer i Nord-Norge 



Hålogalandsvegen – klart grunnlag til NTP 2018-2027 

E10, rv. 85 og rv. 83 
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159 km veg, gjennom 7 kommuner og 2 
fylkeskommuner 
Søker om å bruke statlig plan 
5 milliarder 
 
 



 
Hva skjer i Nord-Norge? 

Helhetlig i Hålogalandsregionen 

• Seks KVUer i dette 
området legger føringer 
for videre satsing. 
 

• Mulighet for innkortinger 
til Narvik (ca. en time), til 
Fauske (ca. en time og 40 
min.) 
 

• Langsiktig planlegging 
med bred 
samfunnsmessig 
medvirkning. 
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Ny NTP 2018-2027 

Hovedmål NTP 2014-2023: 

«Bedre framkommeligheten og redusere avstandskostnadene 
for å styrke konkurransekraften i næringslivet og for å bidra til 
å opprettholde hovedtrekkene i bosettingsmønsteret.» 

• Reisetidsgevinster 

• Fjerning av flaskehalser 

• Trafikksikkerhet 

• Samfunnssikkerhet 

• Redusere klimagassutslipp 

• Universell utforming 

 

Nye mål 2018-2027? 

 

 

 

NTP 2018-2027 
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Politiske føringer 

Regjeringserklæringen 2013: 

● Vektlegge samfunnsøkonomisk lønnsomhet og 
trafikkprognoser 

 

● Prioritere de mest lønnsomme hovedvegprosjektene som 
knytter Norge sammen og i veger som utvider bo- og 
arbeidsmarkedsregioner 

 

● Færre, større og mer konkurransedyktige lufthavner 

 

● Mer godstransport til sjøs 

 

NTP 2018-2027 
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E6 Sørfoldtunneler 
NTP 2018-2027 
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Dagens tunneler på E6 gjennom Sørfold oppfyller 
ikke EUs sikkerhetsforskrift.  

Alternativer: 
• Gammel E6-

trase og ny bru 
over Leirfjorden 
v/Sommerset 
(bildet) 

 
• Nye tunneler 

parallelt med 
dagens korridor. 
 

• Innkorting med 
17 km tunnel. 
 

 
Nye vegløsninger 
vil gi bedre 
framkommelighet 
og beredskap.  
 
Regjeringen høst- 
2015 ? 



Hva skjer i Nord-Norge 2018-2027? 

NTP 2018-2027 
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Viktige behov i Lofoten 

1.Regionforstørring 

2.Næringstransport 

3.Flytilbud 

4.Unike opplevelser 

Tema til samtale 
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Regionforstørring 

● Faktorer som fører til regionforstørring  

 

● Trekantsambandet mellom Stord, Bømlo og Sveio,   
eksempelstudie Florø /Førde regionen.  

 

● Muligheter for innkorting på vegnettet 

 

● Lofotens potensial for regionforstørring? 

 

● Flere muligheter: 

- «Lofotenbyen» Leknes-Svolvær 

- «Vest-Lofoten» Reine-Leknes 

- «LoVe-byen» Svolvær-Vesterålen 

 

Viktige behov i Lofoten  
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Oppstartmelding om regional plan-by og regionsentrepolitikk for Nordland  14/45918) 



Transportinfrastrukturen  påvirker 
verdiskapningen 

• Der infrastrukturen i 
utgangspunktet er dårlig  og man 
kan eliminere flaskehalser 

 

• Velutviklet industrisektor med 
VEKSTpotensiale 

 

• Transportinfrastrukturen er kritisk 
for videreutvikling av industrien i 
regionen 

16 

Har vi politisk kultur og entreprenørånd for 
å dra nytte av samferdelstiltak som gir 
regionforstørring? 



Næringstransport 

● Flaskehalser for transporten 
internt i Lofoten og ut av 
regionen. 

 

 

● Viktigste godsstrømmer ut av 
Lofoten?  

 

● Muligheter for overføring av 
gods fra veg til sjø?  

Viktige behov i Lofoten 
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Ref. Statens vegvesen   - Bred Godstrømanalyse «Transportstrømmer av 
fersk laks og ørret fa Norge» SIB-rapport 5-2014 



Lufthavnstruktur 

● Ny flyplass på Gimsøya   (naturreservat og vindmåling ) 

 

● Hvilken rolle skal flyplassen på Evenes ha for Lofoten? 

 

● Størst mulig kommersielle vilkår  

 

● Lekkasje  

 

● Hvordan sikre et robust tilbud i framtida til beste for 
befolkning, næringsliv og turister?   

Viktige behov i Lofoten 
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Unike opplevelser 

● Styrke sikkerheten på vegene og opplevelsesverdien i 
Lofoten. 

● Nasjonal turistveg 

● Nasjonal sykkelrute 

 

● Er det motstridende behov mellom myke trafikanter og 
opplevelsesturister og næringslivet som er avhengig av 
effektiv transport?  Eller ja takk begge deler. 

 

Viktige behov i Lofoten  
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Hva må til for at Lofoten kan komme 
med i neste NTP? 

● Fra mange gode ønsker til prosjektutløsende 
behov. 

 

● Hvilke behov framstår som ekstra 
tungtveiende eller unike for Lofoten i et 
nasjonalt perspektiv? 

 

● Hvordan samle regionen om felles behov? 
 

Lofoten i NTP 2018-2027  
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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 naboregionene 

 

● Det er behov for å legge til rette for bedre 
flyforbindelser til /fra Oslo lufthavn og 
utlandet.  



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 

 

● mer effektiv næringstransport for å sikre verdiskaping 

 

● legge til rette for mer gods på sjø 

 

● å kunne håndtere forventet økt vekst i cruisetrafikken 

 

 

 



Krav til mål 

 

Mål skal fokusere   

● Samfunnsmål: mål for samfunnsutviklingen i det analyserte området 

  

● Effektmål: den direkte effekten av tiltaket, blant annet for brukerne av 
transportsystemet 
 

 

 

 

Behov skal fok»usere på behov ikke løsninger. Ikke «ny veg». 

– Men f eks «mer forutsigbar transport av varer fra til 
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Behov Mål Konsept Effekt 
Utford
-ring 



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 naboregionene og gir god 
tilgjengelighet til /fra Oslo lufthavn og utlandet. 

  

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

Sykehus 
Fylkesadm./regionsenter 

Universitet 



Forslag til Effektmål 

Temaer for effektmål som er knyttet opp mot samfunnsmål 1  

● Reisetid mellom og til regionsentrene 

 

● Sikre at dagens gode forbindelser mot naboregionene 
opprettholdes eller styrkes 

 

● Reisetid i forhold til lufthavnstruktur 

 

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

 

● Robusthet i transportsystemet (flaskehalser-skred) 

 

 

 

 

 

 



Behovsanalyse 1. Innledning 
2. Situasjonsbeskrivelse 
3. Behov – prosjektutløsende behov 

Strategikapitel 4. Mål – samfunnsmål, effektmål 

Overordnede krav 5. Overordnede krav  

Mulighetsanalyse 6. Mulighetsstudie og konsepter 

Alternativsanalyse 7. Måloppnåelse og kravoppnåelse 
8. Samfunnsøkonomisk analyse 
9. Andre virkninger 
10.Drøfting og anbefaling 

Føringer for 
forprosjektfasen 

11. Føringer for videre planlegging og 
utbygging 

  12. Medvirkning og informasjon 
13. Vedlegg, kilder og referanser 
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Kapitel i Konseptvalgs utredningen  



Framdriftsplan 

16.09.2014 
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Framdriften på KVU er tilpasset NTP 2018 -2027 



Informasjon og medvirkning 

Vegen videre 
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• Ideverksteder og 
dialogmøter 

• Prosjektside 
vegvesen.no/lofoten 

• Facebook: Framtidas 
Lofoten 


