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1. Åpning av ideverkstedet
1.1 Innledere

Dialogmøtet ble åpnet av Unni M. Gifstad, strategisjef Statens vegvesen Region nord.
Deretter holdt prosjektleder Nils Petter Rusånes en innledningspresentasjon.
Begge presentasjonene er tilgjengelige på www.vegvesen.no/lofoten og fra prosjektets
Facebookside - Statens vegvesen Framtidas Lofoten.

1.2 Gruppeinndeling og presentasjon

Alle deltakerne presenterte seg og ble plassert i grupper, som var definert på forhånd. I alle
oppgavene unntatt oppgave 2, var det heterogene grupper, det vil si at gruppene var satt
sammen blandet etter hvor de kom fra og hvem de representerte. Under oppgave 2 ble
gruppene satt sammen homogent, det vil si mest mulig etter hvem de enkelte representerte,
slik at det for eksempel kunne være en gruppe som mest besto av representanter for
næringslivet, en som besto av offentlige etater og en som besto av organisasjoner.
Gruppe 1
Henry Ellingsen, Ungdommens fylkesting
Ketil Rønning, teknisk sjef i Hadsel kommune
Harald Adolfsen, ordfører i Værøy kommune
Aino Ellingsen, Ellingsen Seafood
Eva-Mari Rahkola, Kystverket
Kristoffer Angell, seksjonsleder ved vegavdeling Midtre Hålogaland
Gruppe 2
Viktoria Markussen, Ungdommens fylkesting (gikk over til gruppe 7 dag 2)
Stein Iversen, ordfører i Flakstad kommune
Kent Bensvik, politiker i Værøy kommune
Ragnhild Ørnes, daglig leder i Vågan næringsforening
Herman-A. Hansson, distriktssjef NLF
Ulf Tormod Haraldsen, sjefingeniør i Vegdirektoratet
Gruppe 3
Geir Steinar Hanssen, rådgiver i Nordland fylkeskommune
Lillian Rasmussen, ordfører i Moskenes kommune
Erling Sandnes, rådmann i Flakstad kommune
Tor Henriksen, styreleder i Vågan næringsforening
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Bård Flesjø, Lofoten reiselivsfagskole
Hæge Håkedal Skjæveland, overingeniør i Vegdirektoratet
Gruppe 4
Eivind Holst, ordfører i Vågan kommune
Kjell Furu, daglig leder Lofotrådet
Ole Martin Hammer, Vestvågøy næringsforum (deltok kun dag 1)
Karianne Steen, Lofoten friluftsråd
Geir Jørgensen, avdelingsdirektør ved vegavdeling Midtre Hålogaland (deltok kun dag 1)
Ole Johan Osland, avdelingsleder, Kystverket (deltok kun dag 2)
Gruppe 5
Kjell Børge Freiberg, ordfører i Hadsel kommune
Kjell Idar Berg, rådmann i Vestvågøy kommune
Steinar Molvik, politiker, Vågan kommune
Grete Ellingsen, leder i Vesterålen regionråd (deltok kun dag 1)
Richard Sandnes, Lofoten næringsforum
Steinar Skaar, sjefingeniør, Turistvegseksjonen, Statens vegvesen
Gruppe 6
Elisabeth Holand, varaordfører Vestvågøy kommune
Tor Arne Andreassen, ordfører Røst kommune
Bjørn Opsahl, lufthavnsjef Svolvær lufthavn, Avinor
Elisabeth Dreyer, daglig leder Destination Lofoten
Odd-Petter Tanke Jensen, Norges Handikapforbund, Vågan
Nils Petter Rusånes, prosjektleder KVU E10 Fiskebøl-Å, Statens vegvesen
Gruppe 7
Sven Asbjørn Korneliussen, varaordfører Moskenes kommune
Brita Windstad Johnsen, teknisk sjef Moskenes kommune
Tor Vidar Olsen, seniorrådgiver Kystverket (deltok kun dag 1)
Trygve Steen, Arktisk kompetanse
Unni Gifstad, avdelingsdirektør i strategistaben, Statens vegvesen
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1.3 Arbeidsform og gruppearbeid
Prosesslederne Hedvig Pedersen Holm og Bjørn Tore Olsen orienterte om opplegget for
verksteddelen.
Basis for arbeidet
Grunnleggende verdier for et slikt arbeid er demokratiske verdier, respekt for deltakerne,
lytteevne, dialog og at gruppene skal styre seg selv.
Ideer
Hensikten er å komme opp med så mange ideer som mulig og akseptere alle ideer. Bredde i
kategorier av ideer og fagområder.
Metode
Begynne med 2 minutter med stillhet for egne ideer. Deretter fortelle de andre om ideene,
skrive opp på flipover slik at alle får se og bygge videre på andres tanker. Så til slutt diskutere
og komme med kritikk og vurderinger.
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2. Referat fra verksted
2.1 Oppgave 1Situasjonsbeskrivelse

Hvordan opplever du infrastrukturen i Lofot-regionen i dag, gode og
dårlige sider?
Gruppe 1
Gode sider




Veg i vakker natur

Hele Lofoten er tilgjengelig

Godt sommer- og
vintervedlikehold



Bra at E10 kobles til havner og
lufthavner





Gode sider







God standard på ferger

Godt kommunikasjonstilbud

Dårlig BAS-region pga. dårlig









Redusert fergedekning

For mange 60-soner








Lofot-øyene (Værøy/Røst)



Rasfarlige veger







Vanskelig fremkommelighet



Smale veger med dårlig
geometri

Opplevelse – vegen i Moskenes

Svolvær er tett og har bypreg

Dårlige veger – smal, svingete
Rasfare

Flyplassene sårbare for vær

Bebyggelse nært inntil vegen
Manglende stoppe-/

møtesteder på smale veger

Store sesongvariasjoner i

retning sørvest ved uvær

Mange fine stoppesteder

(bolig, næringsbygg, kirkegård)

trafikkbildet


God utsikt fra veg

og mange avkjøringer

Dårlige fergeforbindelser til

Ikke sykkelveger

Fine opplevelser

Dårlige sider

Små flyplasser

Lav standard på tunneler

Gode flytilbud

mellom husene

vegstandard og ferger



Gode reisemuligheter

snor seg rundt knauser og

Gode flyforbindelser

Dårlige sider


Gruppe 2

Mangel på rasteplasser

Trafikkfarlige flaskehalser
Værutfordringer både for
ferger, fly og bru




Dårlig vegdekke

Variabel standard på E10

Lastebilnæringen – utfordring
med kjøre- og hviletid,
mangler stoppesteder
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Gruppe 3
Gode sider






Mange innfartsveger til Lofoten

Gruppe 4
Gode sider


– veg, båt og fly



daglige avganger



To småflyplasser med mange
Mange utsiktspunkter
Lofast

Flott landskap

Nasjonal turistveg /

Skulpturlandskap Nordland



Trygg veg bygges i

Stor fergekapasitet

God tilgang til havet
Hurtigbåt

Hamnøyfjellet



Vegene er godt tilpasset
landskapet



Gode ferger som binder

Lofoten sammen i vest + til
Bodø

Dårlige sider


ulike interesser (E10,

næringsliv, etc.)

Dårlige sider


Dårlige veger – smale og
svingete




E10 hemmer næringsutvikling
Lite tilrettelagt for gående og
syklende



Rotete vegsystem gjennom
byene



Sanitærforhold for vegfarende
ikke godt tilrettelagt




Mangler Bain-vegen

Kjøretiden mellom Svolvær og
Leknes er for lang



Dårlig fremkommelighet for
tungtransport



Mange «flaskehalser» langs
vegene








Mangler storflyplass

Rasfare

Skumle tuneller

Farlig skoleveg

Vegvedlikeholdet

Skutvikferga (kun
sommertrafikk)

Mange «konflikter» mellom







For lang transporttid

Tuneller uten sykkelfelt
Rasproblematikk

Varierende vegbredde

Ikke brøytet utkjøringer om
vinteren



Uforutsigbar transport over
Vestfjorden








Storflyplass

Gjengroing av veger

Cruisehavn-utfordringer

Fergetider Værøy og Røst

Smale veger

Adkomst til turområder
(parkering)



Manglende fast dekke på
sideveger




Toalett og tømmestasjoner
Betaling i flere «legg» på
ferge/fly



Utfordrende kollektivtilbud
(pendling – skoleelever)



Farlige bakketopper
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Gruppe 5
Gode sider


Gode flyforbindelser /

Gruppe 6
Gode sider


flyplasstetthet



Leknes





Relativt kort fra Svolvær til



Bra vegforbindelse ut mot

Dagens E10 – fantastisk natur

Rimelig god frekvens på fly
til/fra Lofoten

Hurtigruteanløp

Hålogalandsvegen



Vekst i næringslivet

Nasjonal turistveg – tilgang til
rekreasjon og opplevelser




Mange rasteplasser
Fergefri Lofoten

Dårlige sider







Mange og farlige avkjørsler





Kollektivtransport (buss)



Lofoten og Vesterålen –



Smale veger, bruer, mye



Stor sommertrafikk

Dårlig kommunikasjon mellom
regularitet / kapasitet på ferge



«Rotete» med to flyplasser





Uoversiktlig veg på flere
Kollektivtilbud

Kronglete vegstrekninger
Store standardsprang

Mer oversiktlig og bred veg

Større og flere stoppesteder
m/sanitæranlegg



Løsninger basert på gårdagens



Manglende sykkelveger



Småflyplasser med begrenset



For dårlige fiskerihavner

Utdatert vegnett og flyplass
utsiktspunkt



næringsliv




Mange 50- og 60-soner

svinger


Dårlige sider

Vinterstengte avkjøringer

Fergeforbindelsen

Moskenes/Værøy/Røst



Farlige veger for sykkelturister
Behov for innkorting

Ustabilt fergesamband

tilbud. Dyrt for stat og reisende
Mangler storflyplass
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Gruppe 7

Innspill i plenum

Gode sider






Moskenesferga

Levende samfunn
Natur

God regularitet





tungtrafikken å kjøre gjennom

sentrumsområdene i

Svolvær/Kabelvåg og Leknes

Infrastrukturen tillater spredt

 Svolvær – Kabelvåg er hemmet i

Hurtigrute

 Rotete trafikkbilde gjennom

flyplasser

 Reiseliv er en stor næring i

bebyggelse


 NLF: Lite ønskelig for

Hurtigbåt

Positivt med rassikring

arealutvikling

Svolvær – Kabelvåg
Lofoten.

To type turister; de som ønsker
en rask reise og «den sakte»

turisten som ønsker å oppleve
Dårlige sider



Smale og svingete veger

Rasteplasser brukes som
campingplass




Få tømmestasjoner

Nasjonal sykkelrute ikke
tilrettelagt



Konflikt Nasjonal turistveg

(vegbredde og sykkelturister)




Nasjonal turistveg 6,5 m bred

Dagens transport ferge/veg tar
for lang tid




BAS-mangler EN byregion

Lite samarbeid – offentlig,
reiseliv, næring




Lite gang- og sykkelveg

Vedlikehold av nasjonal
turistveg



Begrenset flykapasitet og høy
pris, hindrer utvikling





Vegstandard

Lofoten.

Ikke forenelig med den øvrige
trafikken i Lofoten.

 Det må tas hensyn til

«korttidsreisende» og
trailertrafikk –

trafikksikkerheten

 Handelsstanden lever av
nærmerkedet – må lede

kjøpekraften til handel

 Dagligvareforretninger –
handelsnæring ønsker å

etablere seg langs hovedveg i
Lofoten, altså E10.

 Vestfold kommune har en
restriktiv holdning til nye

etableringer av handel langs
E18.

 Rasteplass ved Torvdalshalsen

er omtalt i reiselivsblad som ett
av verdens beste stoppesteder
– må ta vare på denne

Vegbredde / kurvatur spesielt
ut mot Å
Kommunikasjonsforbindelse
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2.2 Oppgave 2 - Interessegruppers behov

Hva er fremtidens transportbehov i Lofoten? Spesifikke og konkrete behov!
Behov for endring – nye muligheter. Strekningsutfordringer og byutfordringer.
(*endret gruppesammensetning)

Gruppe 1*

De fem viktigste behov




Gruppe 2 *

De fem viktigste behov

Kortere reiseveg (innkortinger)



Legge til rette for myke



Godstransport på sjø

(flyplasstruktur)

trafikanter















o


Stor flyplass

Andre behov
Bain-vegen

Flere store avkjøringslommer

Bedre kollektivtransport
Ladestasjoner til elbiler



Bedre forbindelse til Værøy og
Tilrettelegging for myke

byområder og på strekninger


Utvikle eksisterende fiskeri-/
beredskapshavner

Andre behov


Følge med på internasjonal
transportetterspørsel

Utvikling av BAS regionen

(nordområde)



turisteksport



utvikle nærmiljø



tanke på transportruter (tid,



Rassikring

Svolvær: Flytte E10 for å gi

plass til nærings-/byutvikling

E10 utenom tettsteder for å

Tilrettelegge raste-

/hvileplasser for tungtransport

Øke forutsigbarheten med
sikkerhet, begrensinger)

Svolvær – Leknes (BAS-region)

trafikanter (separering) både i

Bedre stabilitet på ferger

Skille mellom godstransport og

Bain-veien (også rassikring)

Røst

Mer rassikring

Fjerning av vogntogfeller

Innkorting av E10 – særlig
o

Forlenge E10 til Værøy og Røst
i KVU



Utvikle flyrutetilbudet



Generell utbedring av vegnett

Behov for regionale og direkte
flyruter





Behov for flybuss

Behov for bedre busstilbud
Leknes trenger er kompakt
utvikling – ikke flyte ut
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Gruppe 3*

Gruppe 4 *

De fem viktigste behov

De fem viktigste behov





Større fly (transport + charter)



Flere velger å sykle/gå på



Kortere reisetid BAS-region
kortere reise



Godt havnetilbud (fiskeri,
cruise, gods, energi)



Øket trafikksikkerhet

fisk, varer)




Klimatilpasset veg

Kollektivtilbud tilpasset både
fastboende og turister















Rassikring

Forutsigbart for tungtransport

Infrastruktur næringsliv

Næringstransport (fisk/sjømat,
mineraler, innsatsfaktorer

(samfunn/næring), reiseliv
(flyplass), cruisehavn



«De gyldne avstikkere», Lofoten
til/fra Bodø, Sortland/Harstad,

Røst og Værøy må knyttes
bedre til Lofoten

Infrastruktur for vegfarende

Andre behov

Alternative traseer

Tilrettelegge for opplevelser

Økt trafikksikkerhet (gang,

(havn/fergeleie)

Tilrettelegge for el-biler
Tilrettelegge stoppeplasser

Strekningsinnkortinger (BAS)
sykkel, støy/støv)

Andre behov


Økt kapasitet flytransport (folk,

Narvik, Melbu



Ivareta bymiljø

Strekningsutfordringer
o
o
o
o
o
o
o

Svolvær – Leknes (45 min)

«Forbi» Kabelvåg
Bain-vegen

Sakrisøy – Reinehalsen

Svolvær – Fiskebøl

Gjennom Ramberg
Rørvikskartunell
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Gruppe 5*
De fem viktigste behov


Gruppe 6*
De fem viktigste behov

Effektiv veg: Ramberg – Leknes



Moderne veg Fiskebøl – Å



Øke sikkerheten for syklende

Crusehavn/passasjer



Utvidelse E10/nasjonal

og dybde)



– Svolvær.












og gående

Fiskeri-/godshavner (adkomst

Andre behov


Lofoten

Storflyplass med adkomstveger

Fergekapasitet og regulartiet

turistveg til Værøy/Røst





bane/sjø (nord-sør, øst-vest)





Naboregioner

Øket vekst – fra veg til kjøl

Sømløst bilettsystem

Bybusser (shutlebuss)

Bedre korrespondanse
(markedsføring av off.

Lofoten – Bodø båtfrakt

Tilknytningsveg til byene

Øket flykapasitet

Andre behov

Mer fisk – større havner
Inn mot stamveinettet/

Redusert kjøretid internt i

kommunikasjon



God veg til sykehuset



(Svolvær)



Parseller m/øket volum

Sykkelkampanje/bilfri dag

Avkjørselssanering E10

(fartsjustering randbebyggelse)

Kurveutretting/breddeutvidelse
/forsterkning E10



Avkjøringsramper til lufthavner
+ belysning




Kryssløsning kryss/knutepunkt
Universelt utforming større
reateplasser



Havnebelysning /
farledbelysning



Optimalisering av havner for

passasjer og gods



Reduserte flypriser –

direkteruter – storflyplass



Redusert kjøretid for

eksportnæring + import


Øke turismen – redusere
kostnader




Informasjonsbehov

Tilrettelegging for hviletid transport
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Gruppe 7*
De fem viktigste behov


Utvikle BAS-region, kortere
reide, internt og til Lofoten





Samordne kollektivtilbud
God fergeforbindelse

Utvikle havner – dybde, kai,

infrastruktur



Storflyplass

Andre behov








Gang- og sykkelveg

Valenbrua

Oksbåsen (sving)
Hølnelva

Kurveutbedringer + vegbredde

Gatelys E10 (bebyggelse)

Samordning/opprydding av
avkjørsler
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2.3

Oppgave 3 – Løsninger 1

Hva kan gjøres med mindre utbedringstiltak?
Kan vi begrense transport eller utnytte dagens transportmidler mer
effektivt? (sykle, kollektiv, sjøtransport mm)
Gruppe 1
De fem viktigste mindre løsningene:

3.Kollektivtransport utbedres
4. o Egne ekspressbusser
5.
imellom Svolvær og
6.
Leknes
7.
o
Bybuss
8.
Svolvær/Kabelvåg
9.
10. o Flybuss
 11.
Økt fergefrekvens
12.
 Mer gods over på sjø
13. o Industrihavn Osan
14.
 Samlasting vogntog – utnytte
15.
tomme vogntog
16.
 17.
Utnytte fraktekapasitet på
hurtigruta
18.
19.
Andre løsninger:
20.
21.
 Ladestasjoner (bil/sykkel)
22.
 Øke til 60 tonns vogntog
23.







Gruppe 2
De fem viktigste mindre løsningene:



Gjenåpne Svolvær – Skutvik
Buss til Evenes/regionalt
o

Lokalbuss – korrespondanse
med ferger




Ladestasjon for el-bil

Sykkelparkering og bysykler

(Svolvær og Leknes) + lading av
el-sykkel



Bedre fergetilbud fra

Værøy/Røst til resten av

Lofoten på næringslivets
premisser

Andre løsninger:



Hyppigere fergeavganger
ITS-kameratkjøring

Utbedre havner
El-trikk

GS-veg til Henningsvær og inn
til Leknes






Bain-vegen

Hurtigbåt Narvik

Hurtigbåt

Ny stor lufthavn i Lofoten
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Gruppe 3

Gruppe 4

De fem viktigste mindre løsningene (ikke
prioritert):




Brøyte/drifte G/S-veg

Helårsdrift på ferge Skutvik –



Hyppige bussavganger






varer













Helårsferge Svolvær – Skutvik

Osan syd – kryss til E10

Utbedring av kryss i Kabelvåg
Ørsnes – Hopen – G/S-veg

Oppgradere veg Fiskebøl – Svolvær
Ny veg Ørsvåg – Limstrand

Sykkelveg Hopen – Rørvik –
Sykkelveg Svolvær – Helle

Sykkelveg Vestpollen – Laukvik –

Fiskebøl

Andre løsninger
Svolvær skole v/Shell – overgang

Sammenhengende g7s-veg Leknes

Henningsvær





Øket fart

Andre løsninger


Netthandel

Døgnåpen tollstasjon Bjørnfjell

til Ballstad, avstikker til Leknes havn

Bruke sjøen og eksisterende

havnestruktur til transport av

Bedre koordinering av
kollektivtilbud



Legge nye boligområder slik at

de bygger oppunder busstilbud





Få flere til å gå/sykle

Svolvær


De fem viktigste mindre løsningene:






Ny veg Lyngdal – Borge

Bain-vegen

Ny veg/omlegging Hamnøy – Reine

Leknes-område: G/S-veg Ballstad –

Leknes + Leknes havn

Henningsvær – lysregulering på
bruer




Alstad – bredere bru

Leknes – G/S-veg til Storeidøy



Bredere bruer på Vareid og



Rassikring på veg til Nusfjord

Kilanpollen



Mølnvågen – sving/bakke, smal

bru




Ny bru på Reine (flaskehals)
Tindselva – bredere bru + veg
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Gruppe 5

Gruppe 6

De fem viktigste mindre løsningene






De fem viktigste mindre løsningene

Utbedring Svolvær – Helle



Avkjørselsrampe og belysning –

Alstad bru



Kabelvåg – kryssutbedring

kryss til Helle flyplass

Bain-veien

Mølnvågen – sving/bakke, smal



Ny bru Alstad

Avkjøringsrampe og belysning –

bru



818)



Forbedre kryss E10/fv 818/Leknes



Mølnvågen – bru og skarp sving

Leknes lufthavn

Utbedring Gjerstadbrekka (Fv

havn




Reine – ny bru

Moskenes – kollektivknutepunkt,
venterom

Andre løsninger





Utbedring – Svolvær – Osan

Utbedring Skjurbakken

Utbedring Skullebru – Leknes

Direkteavgang Værøy - Røst

Andre løsninger

Utbedring Leknes – Storeidøy –



Utbedring bru i Kilanpollen
Utbedring/omlegging på Reine



Gravdal












Avkjørselssanering
Fartsgrense

Kurveutretting

Breddeutvidelse/forsterkning av E10

Fjerne randbebyggelse
Mindre tiltak Reine

Universelt utformet og godt skiltet
rasteplasser



Optimalisering av havner for
passasjerer, gods ++
o
o
o
o
o
o



Oppstillingsplass

Venterom fasiliteter
Dybde bredde

Landgang (reserveløsning)
Belysning

Farledsbelysning

Jobb-expressbuss
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Gruppe 7
De fem viktigste mindre løsningene


Reine utbedring Valen-bru +
fylling



Moskenes – Oksbåsen fylling og
bredere veg og Vedvika/Tind –

utbedring



Reine – Mølnelva utbedring av
kurve og slakkere kurve



Borge(heimen) – utbedring av

kurver og bakketopp


Gatelys langs hele E10 ved
bebyggelse

Andre løsninger







Asfaltering E10

Mølnvågen – bru og skarp sving

Mørkved - trafikksikkerhetstiltak

Bain- veien

Utbedring Alstad-bru
Avkjørselssanering
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2.4 Oppgave 4: Løsninger 2

Hvordan ser fremtidens trafikkmønster i Lofoten ut – veg, sjø og luft?
By og tettsted
Større utbyggingstiltak

Gruppe 1

Gruppe 2

De tre viktigste store løsningene


Ny stor lufthavn med tilhørende

De tre viktigste store løsningene


innkortinger på E10. Fortrinnsvis

o

Gimsøy, men Hadselssand kan

o

fortsatt være et alternativ.



Standardheving veg Fiskebøl-

Svolvær


Styrke samlet kommunikasjon

mellom Værøy, Røst og resten av
Lofoten, herunder også fly og

helikopterrute til ny stor lufthavn
i Lofoten.

o










Lyngdal – Borge

Bain-vegen

Omlegging Svolvær – Kabelvåg

Avklare flyplasstruktur

Sykkelveg langs hovedveg i Lofoten

VÆRfast - «fastlands» forbindelse til
Værøy.





Ørsvåg – Lyngvær

Andre store løsninger


Andre store løsninger

Innkorte E10



Bedre innseiling til Værøy
Omlegging på Laupstad

Omlegging ved Vestpollen

Flybuss Evenes

Tunnel under Hadselfjorden
Godsekspress til Narvik

Avlastede veger benyttes som
GS-veger




Tunnel til Henningsvær

Flybåtekspress fra Vesterålen til
ny stor lufthavn



Helårsferge Skutvik-Svolvær
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Gruppe 3

Gruppe 4

De tre viktigste store løsningene



BAIN-vegen

Innkorting Leknes – Svolvær

3. Oppsummering verksted


De tre viktigste store løsningene




Leknes (som BAS-region) høyere

Innkorting Svolvær - Fiskebøl

Beholde dagens fergestruktur

Storflyplass

hastighet

Gang- og sykkelveg gjennom

hele Lofoten





o

BAS-region til Lofoten

Bain-vegen



Andre store løsninger
Tunell Ørsnes – Lyngvær



Tunell under hadselfjorden



og Leknes



Oppgradere E10 gjennom hele



Utbedring av veger på Gimsøya – til
flyplass

Utvikle havnetransport Svolvær

Forbedre Sundklakkbrua og veg til
Grunnstad

Helårsferge Svolvær – Skutvik

Flakstad


2 mulige nye vegtrase fra Grundstad
o

Rassikring av veg til Myrland og

o

Legge veg utenom boligområde
på Reine (Andøy)

B: raskeste veg til Oppeid

A: Oppeid – Borg – oppruste
dagens trase

Vikten



Hadselfjordtunell bør også inngå i

«Gul stripe» gjennom hele
Lofoten



Innkorting og utbedring Svolvær –



Andre store løsninger


Ny flyplass på Gimsøy



2 muligheter fra Oppdøl


o
o


Om Leknes

Om Offersøy

Beholde hovedvegen i Flakstad og
Moskenes



Legge til rette for sykkelruter langs
hovedvegene i Lofoten



Oppgradere havner (Fiskebøl,

Svolvær/Kabelvåg, Stamsund,

Leknes, Reine, Værøy og Røst)


Oppgradere fiskerihavner (Laukvik,
Hopen, Henningsvær, Stamsund,
Ballstad, Napp, Ramberg, Reine,



Værøy og Røst)
Olje og gassterminal til Fiskebøl
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Gruppe 5

Gruppe 6

De tre viktigste store løsningene


BAS-region Leknes –

De tre viktigste store løsningene


Leknes, + Bain-veien, +

Kabelvåg/Svolvær


Fiskerihavner og passasjer-

byutfordringer – ikke store

Hovedflyplass (Gimsøy) og

dagens korridor.

omlegginger, men optimalisere av

/godshavner


Hurtig vegforbindelse Svolvær –

Hadselfjordtunellen



Lufthavnstrukturen (Regionen

støtter opp om Gimsøya) – Røst

lufthavn rustes opp når Gimsøy står
Andre store løsninger

ferdig


Momenter i tillegg til gruppe 4


Havnestruktur; Svolvær, Storeidøy –
sette sammen flere funksjoner til
optimalisering

Ferge Røst/Værøy til Moskenes

Andre store løsninger


Båndbybevegelser – byer/tettsteder

som vokser sammen langs en akse.

Svolvær – Kabelvåg - Henningsvær,

Leknes – Gravdal – Ballstad








Hadselfjordtunell

Vinterferge Skrova – Skutvik

Cruise-havn på Leknes

«Fastlands» forbindelse til Røst

Tung opprusting Fiskebøl – Svolvær

Innkorting Vestpollen - Gimsøybru
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Gruppe 7
De tre viktigste store løsningene



Bain-vegen

Opprettholde/forbedre
fergestruktur



Avklare flyplassproblematikk

Andre store løsninger


Legge ned 3 flyplasser i Lofoten

– bygge ut Evenes, bruke sparte
penger på vegutbedringer



Utbygge og forbedre

fergeforbindelsen til Værøy og
Røst (Vestover).


Forbedre parkering i byene
(Leknes – Svolvær).



Dersom Gimsøy som flyplass –

utbedring av E10 i Lofoten



Utskifting av Hamnøy-bruene

Trafikkforbedringene Sørvågen –
Å



Etablere g/s-veg Gravdal –
Leknes



Innkorting mellom Svolvær og
Leknes



Omlegging av E10 utenom

Leknes (Oppdøl – Offersøy)


Svolvær – Kabelvåg E10 utenfor

byområdene


Person + godsbåt

Moskenes/Værøy/Røst/Bodø




Egen båtrute Bodø – Leknes

Utbedre E10 ved Hamnøy – Reine
2-felts bruer ved Reine
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3. Oppsummering verksted
I etterkant av ideverkstedet har prosjektgruppen gjort en oppsummering av resultatene. Noen
tilbakemeldinger er relativt entydige, mens andre spriker i forskjellige retninger. Eksempler
på dette er at det synes å være rimelig stor enighet om behovet for én stor flyplass i Lofoten,
mens det er forskjellige meninger om hvor bra lufthavnstrukturen er i dag. Dette kan forklares
med at det er forskjellige behov hos de ulike gruppene.
Oppsummeringen er oppbygd etter de fire oppgavene som ble gitt deltakerne på ideverkstedet.

3.1 Dagens situasjon
Positive sider ved dagens situasjon
Vegnettet i Lofoten gir tilgang til gode opplevelser. Landskapet er storslagent, og det er en
opplevelse i seg selv å kjøre langs dagens lofotveger. Nasjonal turistveg og Skulpturlandskap
Nordland er offentlige prosjekter som hever opplevelsesverdien i Lofoten.
Flytilbudet oppfattes generelt som bra for de som bor i Lofoten. Mange avganger og tett
forbindelse til Bodø er viktig. For sjøtransporten har hurtigrutas to anløp i Lofoten stor
betydning, og ferge- og hurtigbåttilbudet karakteriseres også som godt. Infrastrukturen er
utbygd slik at spredt bebyggelse kan opprettholdes
Negative sider ved dagens situasjon
Verksteddeltakerne var rimelig samstemte i at Lofoten ikke har godt fungerende BASregion(er). Reisetida mellom Svolvær og Leknes er for lang til å danne en felles bo- og
arbeidsmarkedsregion. Lav vegstandard begrenser også regionforstørring og sammenkobling
av BAS-regioner. Fergetilbudet til Værøy og Røst oppleves ikke godt nok, og det er dårlig
korrespondanse med buss i Moskenes.
Vegene oppleves som utrygge fordi de er smale og har dårlig geometri. Tunnelene oppfattes
også som utrygge, og er ikke tilrettelagt for syklister. Sommertrafikken skaper spesielle
utfordringer når ulike grupper av trafikanter må kjempe om plassen på de smale vegene. Det
oppleves utrygt å sykle. Det er få stopp- og parkeringsmuligheter langs vegen, både for
tungtransporten og turister. Toalett-tilbud mangler.
Mye tung-/gjennomgangstrafikk gjennom byområder er negativt, og dette trekkes særlig fram
i Svolvær/Kabelvågområdet. E10 kan også være en barriere for arealutviklingen.
Lufthavnstrukturen med to små flyplasser i stedet for en stor oppfattes som uheldig fordi det
ikke er mulig å reise direkte over lengre strekninger og fordi billettene gjerne blir dyre.
Sjøtransporten over Vestfjorden er lang og uforutsigbar. Dagens cruisehavner er ikke gode
nok.
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3.2 Ulike interessegruppers behov
Oppsummering behov
Kortere reisetid er det viktigste behovet i Lofoten. Kortere reisetid vil gi mulighet for
regionforstørring og utvikling av BAS-regionene.
En stor lufthavn trekkes fram som løsning på flere behov. Næringslivet ønsker et forutsigbart
tilbud som i dag, særlig regionalt og samtidig kunne reise til og fra Oslo innenfor en
arbeidsdag. Reiselivet ønsker å kunne ta inn større fly til Lofoten, og opplever
kapasitetsbegrensninger i dag.
Havnestrukturen i Lofoten er fragmentert og det er i dag ingen ledende havn som peker seg ut.
Ved en optimalisering av havnestrukturen er det mulig å få mer gods over på sjø, fra veg.
Sikring av myke trafikanter er et viktig behov, og da særlig sykkelturister sommerstid. Det er
også behov for å gjøre det enklere å stoppe for å nyte opplevelser langs vegen.
I byområdene er det behov for å få lagt E10 utenom, fordi den virker som en barriere og
hemmer areal- og byutviklingen. Det er også behov for trafikkavlastning og tryggere veger i
byområdene. Trafikkbildet oppleves som farlig og uryddig, særlig i Svolvær og gjennom
Kabelvåg.
Selv om det er gjennomført flere tiltak de senere årene er det fortsatt behov for skredsikring i
Lofoten. Næringslivet peker på at det er smale, farlige veger som vanskeliggjør
godstransporten og at det er behov for bedre framkommelighet og forutsigbarhet i
vegtransporten. For kollektivtransporten er det behov for å styrke og forbedre de lange
reisene, samtidig som det også er særskilte kollektivbehov i byområdene.
De fem viktigste behov:
1.
2.
3.
4.
5.

Kortere reisetid internt i Lofoten
Styrke, utvikle og utvide BAS-region(ene) i Lofoten
Endring i lufhavnstrukturen, stor flyplass
Styrking og utvikling av havnestrukturen
Legge til rette for og sikre myke trafikanter

Andre viktige behov:
o
o
o
o
o
o
o
o

Få E10 ut av byområdene, for å kunne gi gode nærmiljø, arealutvikling m.m.
Bedre forutsigbarhet og framkommelighet for næringstransport
Mer skredsikring
Bedre tilrettelegging for opplevelser langs vegnettet
Økt kapasitet i lufttransport og regionale og direkte flyruter til Oslo
Bedre tilknytninger til Værøy og Røst
Styrke godstransporten på sjø
Samordne og utvikle kollektivtransporten
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3.3 Løsninger I

I oppgavene om løsninger ble det tatt utgangspunkt i firetrinnsmetodikken for utvikling av
transportsystemet. Trinn 1 er transportbegrensende tiltak, trinn 2 er effektivisering av dagens
transportsystem, trinn 3 er utvikling og mindre tiltak og trinn 4 er store endringer i
transportsystemet. Oppgave 3 omfatter de tre første trinnene i firetrinnsmodellen.
Oppsummering mindre tiltak:
Transportbegrensende tiltak
I byene er det mulig å begrense transporten gjennom kollektivtiltak og tiltak for gående og
syklende. Transporten på landevegene kan reduseres ved å frakte mer gods på sjø.
Effektivisering av transportsystemet
Incentivordninger for godstransporten kan effektivisere sjøtransporten. Døgnåpen tollstasjon
på Bjørnfjell til Sverige er et tiltak som kan effektivisere godstransporten på veg. Forbedret
kollektivtransport kan oppnås innenfor eksisterende transportsystem. Endret fergetilbud, blant
annet til Værøy og Røst kan også være et effektiviserende tiltak. Høyere vegstandard slik at
fartsgrensene kan heves er også et mulig effektiviseringstiltak i dagens transportsystem.
Mindre utbedringer og forbedringer av eksisterende transportsystem
Det er særlig vegtiltak som foreslås som utvikling og mindre endringer i transportsystemet.
Fjerning av flaskehalser, gang- og sykkelvegstrekninger, kurvaturtiltak og
trafikksikkerhetstiltak går igjen. I tillegg nevnes havnetiltak og sykkelparkering som mulige
mindre løsninger.
De fem viktigste mindre løsningene:
1. Et bedre kollektivtilbud, som får fram gode løsninger både på lengre buss-/båtruter og
i og omkring byene.
2. Gang/sykkel og TS-tiltak på vegene.
3. Mindre vegutbedringstiltak.
4. Optimalisering innen godstransporten, som mer gods på sjø, havnetiltak, døgnåpen
Bjørnfjell tollstasjon m.m.
5. Endringer i fergetilbudet, blant annet forbedret Værøy/Røst-samband og gjenåpning
av Skutvik-Svolvær som helårstilbud.
Andre viktige mindre løsninger:
o Nye tekniske løsninger i transportsystemet, som for eksempel ITS-løsninger på
vegene.
o Utvidet hurtigbåttilbud.
o Målrettet avkjørsel- og kryss-sanering.
o Høyere fartsgrenser på vegene
o Forbedrede kollektivknutepunkt
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3.4 Løsninger II

Den siste oppgaven på ideverkstedet gikk ut på å skissere forslag til større endringer i dagens
transportsystem, eller et nytt transportsystem om man vil. Dette ble strukturert inn i tre
forskjellige perspektiver, der det ble spurt om Hvordan vil fremtidens trafikkmønster i Lofoten
se ut, Byer og tettsteder og Større utbyggingstiltak.

Større nyinvesteringer og ombygginger av transportsystemet
Forslagene til de større endringene i transportsystemet viser at det er ønskelig å gjøre noe med
alle tre transportformene som omfattes av KVUen.
Det som flest mener det er viktig å endre, er å få ned reisetiden mellom Svolvær og Leknes.
Løsningen er å korte inn og ruste opp E10 på strekningen.
Det er også rimelig stor enighet om at det må gjøres noe med lufthavnstrukturen og få etablert
en ny stor lufthavn i Lofoten. Dette knyttes opp mot behovet for å kunne komme seg raskere
eller direkte til Oslo og utlandet, få bedre kapasitet innen luftfarten og gjøre Lofoten lettere
tilgjengelig for turister.
Til sist er det også forslag om å oppgradere dagens havner til å være rustet for mer
godstransport på sjø og å kunne håndtere den økte cruisetrafikken til Lofoten. For å oppnå
dette foreslås det å se på havnestrukturen, for å kunne peke ut hva slags og hvilke havner det
skal satses på i framtidens transportsystem i Lofoten.
Andre viktige løsninger som foreslås er fastlandsforbindelser til Vesterålen via Hadselfjorden
og til Værøy via Moskenesstraumen. Det foreslås også å legge E10 utenom byene
Svolvær/Kabelvåg og Leknes. Sammenhengende sykkelvegutbygginger i Lofoten foreslås, og
det trekkes også fram nye hurtigbåtruter som et forslag for blant annet å øke omlandet for en
ny stor lufthavn i Lofoten.
De tre viktigste store løsningene:
o Korte inn E10 mellom Svolvær og Leknes
o Avklare lufthavnstruktur og bygge ny stor lufthavn i Lofoten
o Oppgradere de viktigste havnene, utvikle havnestrukturen og forbedre fergetilbudet
Andre viktige store løsninger:
o Etablere fastlandsforbindelser mellom Lofoten og Vesterålen (Hadselfjorden) og til
Værøy
o Omlegging av E10 utenom byene
o Sykkelvegutbygging langs landevegen
o Nye hurtigbåtruter
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