
KVU E10 Fiskebøl-Å 
Dialogmøte referansegrupppen 
 

04.des.2014 

Regionvegsjef Torbjørn Naimak 
Statens vegvesen Region nord 

KVU prosessen – overordnet perspektiv 
• Hålogalandsregionen og helhetlig regional planlegging 
• Gods og personkorridorer 
• Regional utvikling 
• Lofotens særegne verdier 
• Tre transportetater som utarbeider KVU på oppdrag av SD 
 



Perspektiver i KVU E10 Fiskebøl-Å 
 
Hålogalandsregionen – helhetlig og 
samfunnsrettet transportplanlegging 
 

• 6 Konseptvalgutredninger 
• Mulighet for innkortinger 

til Narvik (ca en time), til 
Fauske ca en time og 40 
min) 

• To andre store 
prosjektstrekninger, 
Lofast og Hålogalandsbrua 

• Strategisk planlegging rv 
80 

• Rutevise utredninger for 
øvrige strekninger 

• Alt samordnes i Nasjonal 
transportplan (NTP) 

• Og i samarbeid med 
fylkeskommunene og med 
bred øvrig 
samfunnsmessig 
medvirkning 

 



Gods og persontrafikk-korridorer til og fra Lofoten 
KVU E10 Fiskebøl - Å 

Hovedmengdene med 
gods kommer på bil 
Aksene Lofoten: 
- Narvik/Bjørnfjell 
- Bognes-Fauske 
- Vest Lofoten-Bodø 
 
Godstyngdepunkt i 
Svolvær og Leknes 
 
I tillegg kommer gods 
på sjø, noe som er 
fragmentert i dag – 
dvs. ikke en stor 
godshavn 
 
Persontrafikken er 
også det. Inkluderer 
også fly og båter. 
 
 

 



Hovedfokusområder - Regional utvikling 
 

KVU E10 Fiskebøl - Å 

De viktigste behovene ligger 
innenfor regional utvikling 

o Utvikle Lofotregionen til ett 
arbeidsmarked 

o Redusere avstandskostnader 
mellom regionsentrene 

o Tilknytninger til 
naboregionene 
 Værøy/Røst, Vesterålen og E10 

Ofoten tas med som 
tilleggsanalyser 

o Tilknytninger til Oslo og 
utlandet 
 Avinor og lufthavnstruktur 
 Forslagene er A: Gimsøy, B: 

Leknes + Evenes forlenging 
 
 



Hovedfokusområder – Lofotens særegne verdier 
KVU E10 Fiskebøl - Å 

 

Også viktige behov i forhold til 
å utvikle og styrke det som gjør 
Lofoten særegent: 

 

o Enestående arkipel/øyrike 

o Sårbare naturmiljø 

o Kulturminner og 
kulturlandskap 

o Levende bygder og byer 

 

 



Tre transportetater utarbeider KVU sammen 
KVU E10 Fiskebøl - Å 

 

● Statens vegvesen, Avinor og 
Kystverket utarbeider KVU 
sammen 

● Fokus på helhetlig 
transportsystem 

● Gjenspeiles i de nasjonale 
behovene 

● Fokus på samfunnet og 
brukerne 



Vel møtt til en 
bra dialog! 
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