
27.10.2015

Prosjektleder Nils Petter Rusånes
Statens vegvesen Region nord



Hvorfor det er utarbeidet KVU i Lofoten

Bakgrunn

Kommunene i Lofoten og Nordland fylkeskommune har gjort 
vedtak om å utrede et investeringsprogram eller vegpakke, 
der det legges opp til delvis bompengefinansiering. 

Statens vegvesen og de andre transportetatene anbefalte i 
forslag til NTP 2014-23 at det utarbeides KVU for Lofoten. 

Bekreftet i Stortingsmelding om NTP 2014-23



Oppdrag fra Samferdselsdepartementet

Mandat

Samferdseldsepartementet ga i 2014 oppdrag om å utarbeide en 
konseptvalgutredning (KVU) for E10 Fiskebøl - Å

● KVU skal gi en bred faglig gjennomgang av transportsystemet, 
herunder: 

– 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



Overordnet transportsystem
Situasjon



Utfordringer for E10 i Lofoten

Situasjon

● E10 Fiskebøl – Å  

– 160 km

– Gjennomgående lav 
standard

– Kun halvparten har gul 
midtlinje

● 34 flaskehalser (krappe 
kurver/stigning/smale 
bruer etc.)

● 19 områder med fare for 
skred, vind og bølger

● Det oppleves utrygt å 
sykle langs E10 Foto: Statens vegvesen



Mål for det framtidige transportsystemet 

Behov og mål

● Knytte Lofotregionen bedre 
sammen

● Opprettholde og utvikle gode 
forbindelser til naboregionene

● Legge til rette for bedre 
flyforbindelser til Oslo og 
utlandet

● Styrke Lofotens særegne verdier
• 25 000 innbyggere

• 20 000 i området Svolvær – Leknes 

• 12 000 av disse bor i byene.



Luftfart og sjøfart

Luftfart

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

● Ekspertgruppe ledet av Avinor utreder høsten 2015 
om lufthavnen lar seg realisere.

Sjøfart

● Ingen større endringer innen sjøfarten.

Mulighetsanalyse



Slik kan Nordland krympes



Muligheter for godstransport

Mulighetsanalyse

● 1 000 000 tonn gods til og fra 
Lofoten i året

● 90 % på veg, av dette går

– 80 % på E10 Lofast

– 15% på ferge Melbu-Fiskebøl

– 5 % på Bodø Moskenes

● Viktigste godsknutepunkt er 
Narvik (jernbane)

● Større endringer i dette 
mønsteret er lite sannsynlig

Foto: Statens vegvesen



Muligheter i forbindelsene til Lofoten

Mulighetsanalyse

● 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

● Vesterålen

– En fergefri Hadselfjordforbindelse vil kunne gi virkninger på BAS-
region, lufthavn-, sykehus- og skolestruktur

– Samferdselsdepartementet har tilbudt Nordland fylkeskommune at 
Statens vegvesen kan utarbeide KVU



Hva kan gjøres med E10 i Lofoten?

● Beholde vegen som i 
dag

● Skredsikring og 
flaskehalser

● Utbedring av 
eksisterende veg 

● Nyinvesteringer og 
større ombygginger

Eller kombinasjoner av 
disse.

Mulighetsanalyse

Foto: Statens vegvesen



Fire konsepter er utredet

1. Mindre utbedringer

2. Oppgradering

3. Innkorting og fartsheving

4. Regionforstørring

Konsepter i KVU E10 Fiskebøl - Å

Foto: Statens vegvesen



Felles for konseptene

– Redusere naturfare (skred) og 
fjerne flaskehalser

– Tilgang til særegne verdier

– Nasjonal sykkelrute og Nasjonal 
turistveg ivaretas

Foto: Statens vegvesen



Konseptvalg - Kombinasjon

Statens vegvesen anbefaler en kombinasjon av de fire konseptene:

Strekning  Konsept

Fiskebøl – Kabelvåg          Innkorting og fartsheving (Konsept 3)

Kabelvåg – Leknes            Regionforstørring             (Konsept 4)

Byområde Leknes             Oppgradering                   (Konsept 2)

Leknes – Å                       Mindre utbedring              (Konsept 1)



Konsept 3 – Innkorting og fartsheving

● Full vegnormalstandard, 7,5 m 
vegbredde

● 80 km/t fartsgrense

● Innkortinger forbi Laupstad og 
Vestpollen

● Skredsikringsprosjekt Helle-
Svolvær

● Utvidet vegskulder for sykkel fram 
til Svolvær

● Delt gang- og sykkelløsning i 
Svolvær

● Bytiltak i Svolvær

● Mindre omlegging Kabelvåg

Fiskebøl – Kabelvåg 



Konsept 4 –
Regionforstørring

● Vegnormalstandard 
8,5 m vegbredde

● 80 og 90 km/t 
fartsgrense

● Lyngværfjellet, 
Sundklakkfjellet og 
Limstrandpollen-
Leknes

● Nye muligheter for 
sykkel og turistveg

Kabelvåg - Leknes 



Konsept 2 –
Oppgradering

● Vegnormalstandard 
8,5-10 m vegbredde

● Oppgradere 
eksisterende veg

● Tryggere og bedre 
kryssløsninger

● Forbedrede gang-
og sykkelløsninger

Byområde Leknes 



Konsept 1 – Mindre 
utbedring

● Ta hensyn til Vest-
Lofotens særegne 
verdier

● Fjerne flaskehalser 
og fortsette 
skredsikring

● Flakstadpollen, 
Spengerleira og 
Andøya

● Videreutvikle 
Nasjonal turistveg 
og Nasjonal 
sykkelrute

Leknes - Å 



Samfunnsøkonomiske nøkkeltall

Anbefaling

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 -5310 -540 -1830 -0,3

• Kombinasjonskonseptet gir bra samfunnsøkonomi

• Netto nytten er negativ, men Netto nytte pr budsjettkrone 
(NNB) er -0,3, noe som gjør dette til et bra prosjekt, både i 
Nord-Norge og nasjonalt.



Måloppnåelse for anbefalt konsept

Anbefaling

I dag Anbefalt 
forslag

Redusert reisetid
Svolvær – Leknes 67 min 38 min

Fiskebøl – Svolvær 30 min 24 min

Leknes – Moskenes 55 min 45 min

Reisetid til ny lufthavn Gimsøy 
fra Svolvær 23 min
fra Leknes 23 min
Robusthet

Flaskehalser på E10 34 5
Naturfareelementer 19 0



Helhetlig Lofotpakke
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. 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

SUM 5370



Vegen videre

• Høringsperiode sep - des 2015
• Ekstern kvalitetssikring vinter 2015-16
• Regjeringsvedtak  2016
• Stortingsvedtak NTP 2018-2029 våren 2017

Helhetlig Lofotpakke
• Mindre prosjekter eks. skredsikring fra 2018 (?)
• Større prosjekter fra 2022 (?)



KVUen er nå overlevert 
Samferdselsdepartementet

www.vegvesen.no/lofoten

http://www.vegvesen.no/lofoten

