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1. Status KVU 
• Effektmål 
• Godsanalyse 
• Fergestruktur 
• Konsepter 
 
2. Dialog 

 
 



Samfunnsmål 
Mål og krav 

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 Bodø, og gir god 
tilgjengelighet til og fra Oslo og utlandet. 

  
● I utviklingen av Lofotens framtidige transportsystem 

skal regionens særegne verdier styrkes.  
 



Effektmål I 
Mål og krav 

Indikatorer: 
 
Reisetid Fiskebøl – Svolvær sentrum 
mindre enn 25 minutter. 

  
Reisetid Svolvær sentrum – Leknes 
sentrum mindre enn 45 minutter. 

  
Reisetid Leknes Storeidet – 
Moskenes fergekai mindre enn 45 
minutter. 

Redusert 
reisetid for 
person- og 
næringstran
sport. 



Effektmål II 
Mål og krav 

Indikatorer: 
 
Flaskehalser på E10 skal fjernes. 
  
Naturfareelementer som er til hinder 
for transportsystemet skal fjernes. 
  
Lufthavner skal ha regularitet på 
minimum 98 % 
  
Farleder skal utbedres 

Et mer 
robust 
transportsyst
em. 



Effektmål III 
Mål og krav 

Indikator: 
Det skal være mulig å reise direkte 
med fly mellom Lofoten og Oslo 

Det skal 
legges til 
rette for 
direkte 
flyruter 
mellom 
Lofoten og 
Oslo. 



Effektmål IV 
Mål og krav 

Indikator: 
Framtidig fergestruktur skal ikke gi 
mer trafikk på E10 i Vest-Lofoten enn 
dagens fergestruktur gir. 

Fergestruktu
ren skal 
legge til 
rette for 
minst mulig 
trafikk på 
E10 i Vest-
Lofoten. 



Betingelse for transportsystemet i Lofoten 
Mål og krav 

Indikator: 
Det skal være tilstrekkelig med sikre 
stoppe, parkeringsplasser og 
rasteplasser med toaletter på 
strekninger med særegne verdier. 

Det skal gis 
god 
tilgjengeligh
et til 
områder i 
Lofoten med 
særegne 
verdier. 



Ønskede sideeffekter I 
Mål og krav 

Indikator: 
Økt tilgjengelighet til arealer i 
regionsentrene. 

Legge til 
rette for 
næringsutvik
ling og 
bosetting i 
regionsentre
ne. 



Ønskede sideeffekter II 
Mål og krav 

Indikator: 
Redusert trafikkmengde i by. 

Bedre 
bymiljø. 



Ønskede sideeffekter II 
Mål og krav 

Indikator: 
Forbedrete løsninger for syklister i 
Lofoten. 

Det skal 
være 
trygt å 
sykle i 
Lofoten. 



Daglig godstrafikk - veg 
Grunnlag 

● 80 % av godset til/fra Lofoten går via Lofast 

● 14 % av godset til/fra Lofoten går via Melbu-fiskebøl 

● 6 % av godset går via rv. 80 Bodø-Moskenes 

● Gjennomsnitt per godsbil er 13 tonn. Fisketransport og 
utlandstransport er noe høyere. 

● Anslått godsmengde per år: 800.000 til 900.000 tonn. 

 Strekning Trafikkmengder pr. dag Godsandel 
Vinter  
jan-mar/ sep-
des) 

Sommer 
(jun-aug) 

Vinter  
 

Sommer 
 

  Person Gods Person Gods     

Rv. 80 Bodø-
Moskenes 

29 10 314 10 26 % 3 % 

Fv. 82 Fiskebøl-
Melbu 

165 25 317 22 13 % 7 % 

E10 Lofast  508 135 1262 117 21 % 8 % 
              



Gods på sjø og land 

Beregnet godsmengde sjø: 264.000 tonn 

• Vågan: 135.000 tonn  

• Vestvågøy (Leknes og Stamsund): 126.000 tonn 

• Moskenes: 3.000 tonn 

 

Godsmengde på sjø, minus våtbulk og tørrbulk: 70.000 tonn. 

 

Godstransport på sjø minus bulk tilsvarer 8 % av 
godstransport på veg. 

 

 

 

Godsanalyse 



Godsanalyse - muligheter 
Grunnlag 

● Det er lite realistisk å overføre vesentlig mer gods fra veg til sjø 
i framtiden i Lofoten 

● Henger blant annet sammen med at logistikksentrene ikke 
ligger i Lofoten 

● Det meste av godset fraktes i østlig retning  

 



Fergestruktur i Øst-Lofoten 
 

● Fergestatistikken viser at Melbu-Fiskebøl trafikken har 
vært stabil fra 2008-2014. 

● Gjennom året er det en økning av turister sommerstid, 
men ellers relativt jevn fordeling mellom øvrig 
persontrafikk og godstrafikk. 

● Dette viser at det er behov for sambandet, både av 
fastboende i lokalområdet, som regionalt alternativ til 
Lofast og for godstransport. 

● Det foreslås derfor ingen endringer i fergestrukturen i 
Øst-Lofoten. 

 
 



Fergestruktur i Vest-Lofoten 

● Fergesambandene Bodø-Moskenes og Bodø-Røst-Værøy-
Moskenes deles i tre transportgrupper: 
– Turisttransport 
– Godstransport 
– Øvrig persontransport 

● Turisttransporten er desidert størst, hele året sett under ett.  

● Godstransport og øvrig persontransport er mye mindre, men 
viktig for å binde landsdelen og regionene sammen. 

● Med ferge til Leknes må turistene som skal lengst vest i Lofoten 
kjøre tur/retur. 

● Flytting av fergeleie til Leknes gir 15-20 min lengre reisetid 
med ferga 

 
 



Beholde eksisterende infrastruktur 
Konsepter 

● 0 konsept 
– Dagens transportsystem opprettholdes med 

det som ligger inne i budsjett/er oppstartet og 
som er nødvendig å gjøre for å holde 
transportsystemet funksjonelt, i et 30 års 
perspektiv 

● Utbedringskonsept 
– Løser på vegsiden også flaskehalser, mindre 

utbedringer og skredsikring Svolvær og Vest-
Lofoten (Flakstadpollen/Bainvegen og 
Ramberg) 

 



K1 Oppgraderingskonsept 1 
Konsepter 

● Oppgraderingskonsept (dagens korridor veg, 
eksisterende infrastruktur sjø og luft) 

● Oppgradere til vegstandard U-H2  
– Bredde 7,5m, oppfylle vegnormalenes krav 
– Beholde dagens fartsgrenser 

● Sammenhengende Nasjonal sykkelrute i hele Lofoten 
– 1,5m vegskuldre og 80 km/t mellom Vestpollen-Svolvær, 

deler av Svolvær-Leknes og fra Leknes-Fredvang i Flakstad 
– 0,75m vegskuldre og maks 70 km/t vest for Fredvang pga. 

Nasjonal sykkelrute 

● Kostnader veg: 6,5 mrd 
● Utbedring av farleder og fiskerihavner 
● Lufthavner ihht NTP, med forbehold 

 



Nasjonal sykkelrute 
Konsepter 



14.mars 2014 

Nasjonal sykkelrute idag 



K2 Oppgraderingskonsept 2 
Konsepter 

● Samme konsept som K1, men: 

● Det gjennomføres tiltak som gjør at man kan kjøre i 
80 km/t sammenhengende utenom byområder og 
tettsteder 
– Dette medfører mange husinnløsinger og bygging av 

samleveger på strekninger med randbebyggelse og 
nedsatt fartsgrense i dag 

● Omlegging Torvdalsfjellet 

● Kostnader veg: 7,5 mrd 
 



K3 Regionforstørringskonsept 
Konsepter 

● Kombinasjon av oppgradering i dagens vegkorridor 
og innkortinger i ny vegkorridor 

● Vegstandard H2 og H3 
– 80 og 90 km/t 
– Mye ny veg og innkortinger 
– Tar hensyn til syklende og gående i hele Lofoten 

● Kostnader veg: 8,3 mrd 

● Utbedring av farleder og fiskerihavner som i K1 og 
K2, framtidige behov farledstiltak Buksnesfjorden 

● Lufthavner ihht NTP, med forbehold, som i K1 og K2 
 



Gimsøya og Austvågøy 
Konsepter 



Vestvågøy 
Konsepter 



Flakstadøya og Moskenesøya 
Konsepter 



Måloppnåelse i konseptene 
Reisetid i minutter 

Strekning Konsept 
0 

Utbedrings-
konsept 

Oppgradering 
1-konsept 

Oppgradering 
2-konsept 

Region-
forstørrings-
konsept 

Fiskebøl-
Svolvær 
(Perleporten) 

31 31 31 25 22 

Svolvær -
(Nonshaugen) 
Leknes 
(Amfikrysset) 

68 68 65 50 35 

Leknes -
(Storeidkrysset)
Moskenes 
(fergekai) 

59 48 46 43 43 



Del II 

Politisk 
dialog 



Ny hovedveg utenom byene?  

● Store utfordringer langs E10 i dagens korridor: 
Trafikksikkerhet, randbebyggelse, arealkonflikter, støy osv. 

 

● Bør framtidig E10 legges utenom Svolvær, Kabelvåg og 
Leknes? 

 

● Hvordan skape attraktive og urbane sentra i Lofoten? 

● Vil bilbaserte kjøpesentre uansett endre dagens bymiljøer? 

● Vil turistbusser og bobiler velge å kjøre gjennom 
byer/tettsteder framfor ny hovedveg utenom sentrum?    

 

Hovedspørsmål til politisk samråd 



Framtidig lufthavnstruktur 

● Hva er strategien hvis det ikke er mulig å bygge ny flyplass 
på Gimsøya? 

 

● Er det realistisk å opprettholde både Leknes og Svolvær hvis 
reisetida mellom byene reduseres ned mot 40 minutter? 

● Trafikken over Evenes øker. Økt etterspørsel etter (rimelige) 
reiser til Oslo/utlandet? 

● Hålogalandsvegen vil korte inn reisetida til Evenes. 

● Hvilke konsekvenser får det for Lofoten at FOT-tilbudet 
reduseres? 
 

Hovedspørsmål til politisk samråd  



Regionforstørring 

● Hvor er det mulig å skape størst effekt for felles bo- 
arbeids- og serviceregioner? 

● Hva kan vi oppnå med å redusere reisetider? 

 

Fiskebøl-Svolvær 

Inntil 6-9 minutter innkorting. Fra 31-22/25 min. 

Svolvær-Leknes 

Inntil 33 minutter innkorting. Fra 68 til 35 min. 

Leknes-Moskenes 

Inntil 15 minutter innkorting. Fra 59 til 43 min. 

 
 

Hovedspørsmål til politisk samråd  



Regionforstørring vist med maksimal 
reisetidsreduksjon 

Lofoten 



Hålogalandsvegen 
Reisetider konsept 2 og konsept 3 



Slik kan vi krympe Nordland 



Gods på ferge? 

● Undersøkelsene av godsstrøm og statistikk/intervju med 
fergepassasjerer viser at det er lite gods som går på ferge 
mellom Bodø og Lofoten. 

● Lofast er desidert viktigste korridor for transport av gods til/fra 
Lofoten. 

● Aksen mot Narvik får økt betydning på grunn av 
Hålogalandsbrua/Hålogalandsvegen og jernbanetilknytningen 
mot Sverige. 

● Logistikkterminaler og lagerstruktur ligger i østlig retning fra 
Lofoten. 

● Finnes det transportbehov som kan dekkes bedre med 
fergesamband via Leknes framfor Moskenes-Bodø eller Lofast? 

● Negative konsekvenser av forventet økt trafikk vest for Leknes 
dersom fergeleiet flyttes.  
 

Hovedspørsmål til politisk samråd 



Daglig godstrafikk - veg 
Grunnlag 

● 80 % av godset til/fra Lofoten går via Lofast 

● 14 % av godset til/fra Lofoten går via Melbu-fiskebøl 

● 6 % av godset går via rv. 80 Bodø-Moskenes 

● Gjennomsnitt per godsbil er 13 tonn. Fisketransport og 
utlandstransport er noe høyere. 

● Anslått godsmengde per år: 800.000 til 900.000 tonn. 

 Strekning Trafikkmengder pr. dag Godsandel 
Vinter  
jan-mar/ sep-
des) 

Sommer 
(jun-aug) 

Vinter  
 

Sommer 
 

  Person Gods Person Gods     

Rv. 80 Bodø-
Moskenes 

29 10 314 10 26 % 3 % 

Fv. 82 Fiskebøl-
Melbu 

165 25 317 22 13 % 7 % 

E10 Lofast  508 135 1262 117 21 % 8 % 
              



Fergetilbudet 
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