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KVU prosessen  
• Situasjonsbeskrivelse 
• Behovsvurderinger 
• Mål 



STATUS OG FRAMDRIFT 

Dialogmøte referansegruppen KVU E10 Fiskebøl – Å  



KVU E10 Fiskebøl-Å     Organisering  



Perspektiver i KVU E10 Fiskebøl-Å 
 
En tredeling i problemstillinger og geografi 
 
Fiskebøl-Svolvær/Svolvær-Leknes/Leknes-Å 



Hva det vi har fått i oppdrag å gjøre: 

Mandat for KVU E10 Fiskebøl - Å 

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

● 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 

● Havner og farleder i Lofoten  

● Samfunnsmålene omhandler regional utvikling og 
Lofotens særegne verdier  



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 – 

behov<>tiltak 

 



SITUASJONSBESKRIVELSEN 
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Situasjonsbeskrivelsen 

● Beskrive samfunnet 

● Se etter endringer og trender 

● Fokus på transport  

● Har vi fått med oss det viktigste, det som virkelig 

betyr noe for Lofoten? 

● Klarer vi å omtale de forskjellige 

interessegruppene godt nok? 



Situasjonsbeskrivelsen del for del 

● Geografi 
– KVU området er fra Fiskebøl i Hadsel kommune til Å i 

Moskenes (veg utløste KVU) 

– Influensområder er Værøy/Røst, Vesterålen, Ofoten og 
Salten 

– Fire partielle analyser vil bli laget, (fergestruktur, 
Værøy/Røst, Vesterålen/Hadselfjorden og E10 østover) 

● 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 del for del 

● Næringsliv og befolkning 
– I underkant av 25 000 bosatte i Lofoten 

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

– Mulighet for regionforstørring 

– Kommunereform? 

– Privat sektor 64 % av de sysselsatte 

– Sjømat og reiseliv de største næringene 

• Potensial og endringstrekk innenfor sjømat og reiseliv? 

– Andre viktige næringer er maritim, bygg og anlegg, 
handel og landbruk 

• Potensial og endringstrekk? 

• Petroleumsnæring på vent 



Situasjonsbeskrivelsen del for del 

● Samferdsel 

– Veg 

• Smale veger, ugunstig kurvatur og lav bæreevne 

• Skred og annen naturfare 

• Stor forskjell på sommertrafikk og ellers i året 

• Mye randbebyggelse og redusert hastighet 

• Fergesystemet er med og binde Lofoten sammen med 
resten av Nordland 

• Sykkel i Lofoten 

• Nasjonal turistveg 

 



Situasjonsbeskrivelsen del for del 

– Luftfart 

• To lufthavner i KVU området 

• Fire totalt i Lofoten 

• I tillegg kommer Evenes, Bodø og Skagen 

• Avinor utredet lufthavnstrukturen i NTP 2014-23, dette 
videreføres 

• Lekkasje til Evenes i dag er ca. 22 % fra Svolvær og 8 % 
fra Leknes 

– Sjøfart 

• Fragmentert havnestruktur 

• Konsolidering innen fiskerihavner 

• Stadig mindre gods på kjøl 

 



Situasjonsbeskrivelsen del for del 

– Kollektiv 

• Det meste av kollektivtransporten er lengre transporter 

• Intermodalitet mellom kollektivformene 

• Kollektivknutepunkter og korrespondanse utfordringer 

– Gods 

• Mesteparten av godset kommer langs veg 

• Tre korridorer fra og til Lofoten 

• Situasjonen i framtiden? 

• Vil bli utredet gjennom mulighetsstudien i KVU 

 



BEHOVSVURDERINGER 
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Behov i KVU –  
fire innfallsvinkler 

1. Nasjonale behov    
• Nasjonale mål og vedtak – hva betyr de for området? 
• Nasjonal transportplan og andre stortingsmeldinger 
• lover, forskrifter, retningslinjer, normaler 

2. Lokale og regionale behov 
• Sentrale politiske dokumenter og vedtak om samfunnsutvikling 

– visjoner 
• Også fysisk planlegging, som kommunedelplaner for eksempel. 

3. Etterspørselsbaserte 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 



Behovsvurderingene del for del 

● Nasjonale behov og føringer 
– NTP 2014-23, der oppdraget om KVU omtales 

– Lufthavnstrukturutredningen 

– Regionalmeldingen 

● Regionale og lokale behov 
– Fylkesplanen og regional transportplan 

– Arealpolitiske retningslinjer 

– Kommuneplaner 

– Kommunedelplaner og reguleringsplaner 



Behovsvurderingene del for del 

● Interessegruppers behov (utdelt ark) 

● Etterspørselsbehov 

– Framkommelighet 

– Trafikksikkerhet 

– Naturfare 

– Miljø og omgivelsene, Lofotens særegne 
verdier 

 



Prosjektutløsende behov 

● Det er behov for et transportsystem som 
knytter Lofotregionen bedre sammen, gir 
gode forbindelser til naboregionene og 
legger til rette for bedre flyforbindelser til 
Oslo og utlandet.  

● Det er behov for å utvikle og styrke Lofotens 
særegne verdier.  



MÅL I KVU 
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Samfunnsmål 

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

● Lofoten skal i 2040 ha et transportsystem 
som knytter regionen bedre sammen og gir 
god kontakt til naboregionene, Oslo og 
utlandet.  

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



Effektmål 

Effektmål som er knyttet opp mot samfunnsmål 1  

Reisetid mellom og til regionsentraene i Lofoten skal ikke overstige 45 
minutter.  

● Reisetid mellom Fiskebøl og Svolvær skal ikke overstige 25 minutter.  

● Reisetid mellom Svolvær og Leknes skal ikke overstige 45 minutter.  

● Reisetid mellom Leknes og Reine skal ikke overstige 45 minutter.  

 

● Et effektmål om reisetid for gods med utgangspunkt i Leknes?  

 

● Et effektmål om reisetid for reisetid i forhold til lufthavnstruktur?  

 

● Mål om å utvikle et felles arbeidsmarked i Lofoten (måles i andel 
pendlere for eksempel?)  



Effektmål 

Forslag til effektmål som er knyttet opp mot samfunnsmål 1 (forts)  

 

● Det skal legges til rette for et flytilbud som kan knytte 
Lofoten til Oslo og utlandet med direkteruter. 

● Mål om at FOT-rute tilskuddet skal reduseres?  

● Effektmål for robusthet av transportsystemet:  

– Flaskehalser i transportsystemet skal fjernes  
– Naturfareelementer som er til hinder for 

transportsystemet skal fjernes  
– Lufthavn(ene) skal ha minimum regularitet på 98 %  

● Det skal være trygt nok å sykle i Lofoten.  

● Mål om økning av godsmengde på sjø  



Effektmål 

Effektmål som er knyttet opp mot samfunnsmål 2  

● Inngrep som forringer Lofotens særegne verdier skal unngås.  

● Utvikle et transportsystem som styrker og ivaretar de verdier som 
gjør Lofoten unikt.  

● Det skal gis god tilgjengelighet til områder i Lofoten med særegne 
verdier.  

● Det skal utarbeides effektmål som sikrer at man kan opprettholde 
Nasjonal turistveg og Nasjonal sykkelrute i Lofoten.  



Mulighetsstudien 

● Vi er så vidt i gang med å se på hvilke 
muligheter vi har i forhold til: 
– Innspill 

– Ideverksted 

– Egen fagkompetanse 

– Situasjonsbeskrivelsen 

– Behovsvurderingen 

– Målene i KVU 

● Etter mulighetsstudien følger konseptfasen 

● Neste møte i referansegruppen er onsdag 4. 
mars 2015 

 

 



Takk for møtet  
og ha en 
fortsatt fin dag 
i Leknes! 


