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Jørn Sørvig 

Dialogmøtet med interessenter og brukere av E6 hadde som formål å oppdatere de behov og interesser som ble 
lagt til grunn i januar 2011 under utarbeidelse av  KVU E6 Mørsvikbotn – Ballangen.  Denne strekningen inngår 
også i strekningen Fauske - Narvik på samme måte som  Fauske- Mørsvikbotn. I hovedsak gjelder fortsatt de 

samme behov og krav: Raskere og mer forutsigbar transport for å knytte landsdelen sammen, bedre 
framkommelighet og bedre transportvilkår for næringsliv og bosetting samt bedret trafikksikkerhet.  Behovet for 

raskere transport inntil regionsentrene Fauske og Bodø fra Sørfold, Hamarøy og Steigen ble for denne 
strekningen vektlagt tydeligere enn for den forrige strekning. Videre ble behovene for at de funksjoner dagens 
E6 har som lokal/intern veg i Sørfold tydeliggjort og det forventes at det blir tatt hensyn til ved valg av endelig 

konsept  



1. Innledning 

        Invitasjonen til dialogmøtet forteller om bakgrunnen for konseptvalgsarbeidet og dialogmøtet 

 

 

 



 



 

 

I tillegg ble invitasjonen forsinket sendt Nordland Bondelag og Nordland bonde og småbrukarlag.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Opplegg og metode 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Deltakerliste 

Fornavn Etternavn Kommer fra Stilling Dagpakke 

  
Kommune og fylke 

  Eirik Stendal Sørfold kommune Kommunalsjef 1 
Rolf Steffensen Hamarøy kommune Ordfører 1 
Asle Schrøder Steigen kommune Ordfører 1 
Lars Kr. H. Evjenth Sørfold kommune Ordfører 1 
Gerd Bente  Jakobsen Sørfold kommune Næringssjef 1 
     
Siv Anita Brekke Fauske kommune Ordfører 1 

Geir Steinar Hanssen 

 
Nordland 
Fylkeskommune,samferdsel Rådgiver 1 

Henry Ellingsen Ungdommens fylkesting 
 

1 
Sylvi Katrin Brandsæther Fylkesmannen i Nordland, reindrift 

 
1 

  
Organisasjoner/firma 

  Ingelin Noresjø Salten Regionråd Prosjektleder 1 
Hermann-A. Hansson Norges Lastebileier-Forbund distriktssjef  1 
Magne Leinan Logistikkforeningen 

 
1 

Hans Kåre Høiskar Posten Norge, logistikk Transportleder 1 
Jens Bertel Kyed Fauna KF Prosjektleder 1 

TID BESKRIVELSE METODE Utstyr 

1000-1100 

 

 

1100 – 1115 

1115 – 1120 

 

1120 – 1125 

 

1125 – 1140 

 

1140 – 1200 

 

• Velkommen – formål med KVU og aktuelle konsept ved 
Strategisjef Unni Gifstad og prosjektleder Jørn Sørvig 

 
BEHOV – KVALITETSSIKRING 
• Jørn Sørvig presenterer behov fra KVU Mørsvikbotn – 

Ballangen 
• Organisering inn i oppsatte grupper 
• Nye behov?  

o Skriv ned hva du oppfatter som behov for denne 
vegstrekningen på eget ark – er det nye behov? 

o Før opp behovene på flippover/gule lapper slik at 
gruppas medlemmer ser dem – flere behov? 

• Diskuter og vurder behovene – skriv ned de behovene som 
gruppa vurderer som viktigst (3 -5) – begrunn hvorfor disse 
behovene er de viktigste. 

 

 

 

Eget arbeid/Gruppearbeid 

Forsamling 

Eget arbeid 

 

 

Gruppearbeid 

 

Gruppearbeid 

 

 

 

 

Ark med behov 
utleveres 

Ark hvor 
gruppeinndeling 
framgår 

Blanke ark 

Flippover + stativ/ 
4stk 

«Gule lapper» 

Penn til alle/tusj 

1245 - 1315 BEHOV - PRESENTASJON I PLENUM 

• Spørsmål/kommentarer fra plenum 
 

Presentasjon i plenum fra 
gruppa 

 

1315 – 1420 

1315 – 1320 

1320 – 1335 

 

1335 – 1400 

 

1400 - 1420 

ALTERNATIVSVURDERING 

• Min ide? 
•  
• Nye alternativ? 

o «Er det nye vegforslag som løser viktige behov?»  
o  

• I hvilken grad løser de ulike vegforslagene viktige behov? 
o Sterke og svake sider ved alternativene – begrunn 
o  

• Presentasjon i plenum 
 

 

Eget arbeid 

Gruppearbeid,  

Kart – A3 

Kart A1 (12stk)/ 
tracing papir 

    



Hege Ruud Hamsuns rike 
 

1 
Bente Ness Hamsuns rike 

 
1 

Mats Pavall Duokta reinbeitedistrikt 
 

1 
Per Isak Labba Stàjggo-Hàbmer reinbeitedistrikt 

 
1 

Gisle Hansen Nordland Bonde og Småbrukarlag 
 

1 
Per Reffhaug Mørsvikbotn grendeutvalg 

 
1 

     
Cato Sørgård Kobbelv Vertshus 

 
1 

John Eivind Laxaa Strøksnes grendelag 
 

1 
Ingvar Sørfjord 

  
1 

Mikal Arntzen Leirfjorden Grendelag 
 

1 

  
Statens vegvesen 

  Unni M. Gifstad Statens vegvesen Avdelingsdirektør 1 
Jørn Sørvig Statens vegvesen Prosjektleder 1 
Kari Karstensen Statens vegvesen Media  1 
Bjørn Tore Olsen Statens vegvesen Prosesstyrer 1 
Edward Pegg Statens vegvesen 

 
1 

Knut E. Sjursheim Statens vegvesen Sjefsingeniør 1 
Monica 
Fastvold Johnsen Statens vegvesen 

HR og 
administrasjon 1 

    
31 

 

Deltakerene ble delt inn i 4 grupper.  Gruppe 4 var en gruppe som representerte lokale interesser i bygdelag i Sørfold. Statens vegvesen var 
representert i  gruppene 1-3. Prosjektleder, mediakontakt, hr admin og prossestyrer deltok ikke i grupparbeidet. 

 

 

4. Interessenters behov slik de kom fram på verkstedet for KVU E6 Mørsvikbotn – Ballangen 

 

Prosjektleder gjennomgikk Interessentenes behov slik de ble oppsummert i konseptvalgutredningen for E6 Mørsvikbotn – 
Ballangen. Nedenfor er utdraget referert: 

 

 
Etterspørselsbaserte behov 

Etterspørselsbaserte behov er trafikale behov i KVU-området, eller behov knyttet til trafikkens virkninger på omgivelsene. Disse 
kan være basert på dagens situasjon, eller utløses av økt trafikk.   
 
Behov for bedre kapasitet 

Basert på befolkningsprognosene vil trafikkutviklingen ikke gi kapasitetsproblemer på vegen.  
 
Nasjonal transportplan har målsetting om at 98 % av kjøretøyene skal komme med ønsket avgang i fergesamband. For sambandet 
Bognes – Skarberget har dette vært oppfylt på årsbasis de siste årene, bortsett fra i 2010 da en ferge var ute av drift en periode 
om sommeren. I juli har det enkelte år vært en for høy andel gjenstående biler. 
 
Behov for bedre framkommelighet 

E6 Mørsvikbotn – Ballangen har på mange strekninger dårlig geometri, liten bredde, dårlig dekkestandard eller stigning. Dette 
fører til økt transporttid og økte drivstoffkostnader.  Begrensede forbikjøringsmuligheter og høy tungtrafikkandel fører til økt 
reisetid. Yrkessjåfører som jevnlig trafikkerer veger med dårlig standard utsettes for fysiske og psykiske belastninger. 
 
Stigningene gjør vegen lite forutsigbar om vinteren ved at tunge kjøretøy står fast og hindrer annen trafikk. Også 
utforkjøringsulykker på strekninger med dårlig kurvatur fører til stengt veg. Bortsett fra rv. 827 med ferge Drag – Kjøpsvik er det 
ingen muligheter for omkjøring i slike tilfeller. Dette gjør vegen lite robust for uforutsette hendelser. 
 
Det er behov for å redusere reisetid og drivstoffkostnader samt et mer robust vegsystem som gir mer forutsigbar transport. 
Behov for å redusere antall trafikkulykker 



Ulykkesfrekvensen på strekningen er noe høyere enn det som er normalt for denne vegtypen. Målsetting om reduksjon av antall 
drepte og varig skadde i vegtrafikken, og høye kostnader som følge av materiellskade, gir behov for å redusere antall ulykker 
langs E6. 
 
Tilpasninger ved klimaendringer 

Klimaendringer med mer nedbør kan gi behov for mer omfattende skredsikring og dreneringstiltak. På mange strekninger ligger 
E6 i sidebratt terreng. Økte nedbørsmengder kan gi nye skredområder, og eksisterende skredområder med sørpe- eller snøskred 
kan få flere skred. I dag er det områder der dreneringssystemet ikke klarer å lede bort vannet ved mye nedbør eller snøsmelting. 
Dette fører til vann på vegbanen og svekket bæreevne på grunn av vannmettet vegoverbygning.  
Interessentgruppers behov 

Arbeidsverkstedet og referansegruppa har gitt viktige bidrag til definering av interessentgrupper og deres viktigste behov. 
Interessentene er delt i primære interessentgrupper og andre interessentgrupper. 
Primære interessentgrupper 

De primære interessentgruppene er definert med utgangspunkt i E6 sin funksjon som overordnet transportåre nord – sør og mot 
E10 ved Lødingen. 
 
Interessentgruppe  Behov 

Transportgenererende 
næringsliv 
Gruppen omfatter næringsliv 
som er avhengig av transport 
av gods, f. eks. fiskeri, 
havbruk og industri, og 
benytter E6 gjennom området:  
- næringsliv med tilknytning 

til E6 fra Ballangen og 
nordover  

- næringsliv i Lofoten, 
Vesterålen og Sør-Troms 
tilknyttet E6 via ferge  

- fiskeri og havbruk i Steigen 
og Skutvik, industri i Drag 
og Kjøpsvik 

Nordnorsk næringsliv har høye transportkostnader 
og lang transporttid til markedene. For fiskeri- og 
havbruksnæringen er kort transporttid og sikker 
transport viktig. 
 
 
- behov for raskere og mer forutsigbar transport 

fra sør til nord  
 
- behov for raskere og mer forutsigbar transport 

fra sør mot E10 ved Lødingen 
 
- behov for raskere og mer forutsigbar transport 

fra sør mot Steigen, rv. 81, Drag og Kjøpsvik 

Transportører 
Lokale, regionale og nasjonale 
godstransportører, samlastere 
og kollektivselskap. 

Dette er de største brukerne av transportsystemet.  
 
Behovene er god framkommelighet og 
forutsigbarhet, samt reduserte psykiske og fysiske 
belastninger for sjåfører. 

Reiselivsnæring 
Hotell, serveringssteder, 
kommersielle 
turistattraksjoner både i 
kommunene lokalt, i regionen 
og landsdelen. 
 

Bilbasert turisme og turistbusser benytter E6 nord 
– sør og mot fergesambandet Bognes – Lødingen 
på veg mot sine reisemål. Lokal reiselivsnæring er 
avhengig av E6 som tilførselsåre til etableringene i 
kommunene.   
 
Behovet er et forutsigbart og robust vegsystem. 
Dette gjelder i særlig grad turistbusser som har 
faste tidsskjema. 

Faste lokale og regionale 
reisende 
 
Pendlere, skoleungdom/ 
studenter og andre faste 
reisende 

Arbeidspendling mellom kommunene i regionen, 
spredt bosetting og sentralisert skolestruktur gjør 
at mange har lange reiser til skole og arbeid. E6 
inngår i mange av rutene for lokale og regionale 
reisene. 
 
Behovene er god tilgjengelighet til E6 og redusert 
reisetid og forutsigbarhet på E6. 

Naboer Lite støy, forurensning og arealmessige ulemper. 



Andre interessentgrupper 

 
Interessentgruppe  Behov 
Lokalt næringsliv 
Landbruksnæring, 
servicenæring og lokale 
bedrifter 
 

Bedriftene benytter E6 og øvrige veger for 
transport, og har behov for forutsigbar og robust 
forbindelse fram til og på E6. 

Nødetater Raskere transport og bedre forutsigbarhet. 
Lokalbefolkning Det er mye spredt bebyggelse i området. 

Befolkningen er derfor avhengig av 
transportsystemet for å handle, besøke offentlige 
kontor eller annen tjenesteyting og for å ha en 
aktiv fritid. 
 
Lokalbefolkningen har behov for god 
framkommelighet, forutsigbar og trygg transport 
samt gode bomiljø. 

Næringsorganisasjoner 
NHO, LO, Logistikkforeningen, 
Transportarbeidernes 
landsforbund, 
Næringsforeninger i regionen 

Disse ivaretar medlemmenes interesser knyttet til 
transport. 
 
Behovene sammenfaller med næringslivets og 
transportørenes behov. 

Reiselivsorganisasjoner Ivaretar reiselivsnæringens behov 
Miljøvern- og 
friluftsorganisasjoner  

Bevare viktige naturområder, kulturmiljø og 
friluftsområder 

Reindriftsnæringen Bevare viktige områder for reindrifta 
Sykkelturister Smal veg og mye tungtrafikk bidrar i dag til 

utrygghet. Stigninger er problematisk for 
framkommelighet med sykkel.  
Syklende har behov for tryggere ferdsel, bedre 
framkommelighet og god opplevelsesverdi. 
 

 
Lokale og regionale myndigheters behov 

I utredningsfasen for Nasjonal transportplan 2014 – 2023 er rapporten “Ny infrastruktur i nord, Del 2 Forslag til tiltak for 
transportinfrastrukturen” utarbeidet av transportetatene på oppdrag fra Samferdselsdepartementet og Fiskeri- og 
kystdepartementet. Bodø – Salten og Hålogalandsregionen trekkes fram som vekstregioner. Det vurderes som avgjørende at 
regionene får utviklet et vegnett som bidrar til at de kan fungere optimalt i forhold til rollen de har for nærings- og 
samfunnsutviklingen i landsdelen. 
 
Fylkesplan for Nordland har følgende strategier med hensyn til infrastruktur: 
 

1. Stimulere til effektive transportmuligheter tilpasset næringslivets behov, for å skape robuste regioner og økt verdiskaping. 
Tilstrebe økt bruk av miljøvennlige transportmidler. 
 

2. Arbeide for en vesentlig standardforbedret E6 som gjennomgående landverts infrastruktur for nordområdene, samt en 
vesentlig standardforbedret land- og sjøverts infrastruktur for mer effektiv sjøtransport. Bidra til å tilrettelegge for godt 
fungerende øst-vestforbindelser som transportkorridorer ut og inn av landet. 

 
Regional plan – Klimautfordringer i Nordland, vedtatt 12.04.2011, har som overordnet målsetting å identifisere tiltak som samlet 
sett fører til at Nordland bidrar til å oppfylle nasjonale mål for reduksjon av klimagassutslipp knyttet til Kyotoprotokollen.  
 
Hovedmålsetting 1: 
De samlede utslippene i Nordland skal reduseres med 20 % i forhold til 1991 (dette innebærer 30 % reduksjon i forhold til 2008). 
 
Hovedmålsetting 2: 
Nordland fylkeskommune skal jobbe for å utnytte det potensialet som ligger i produksjon av ny fornybar energi og 
energieffektivisering. 
 



Hovedmålsetting 3: 
Nordland fylkeskommune skal bidra til å redusere kommunenes sårbarhet for klimaendringer og styrke deres 
tilpasningskapasitet/evne 
 
Hamarøy kommune deltar i Kommunal- og regionaldepartementets Bolystprosjekt. Prosjektet har tre hovedstrategier: 
Næringsutvikling, stedsutvikling og satsing på stimulering av boligbygging og folkehelse.  
 
Tysfjord kommune har igangsatt arbeid med stedsutviklingsplan for Drag. 
 

 

 

5. Foreløpige konsepter 
Statens vegvesen presenterte et foreløpig utkast til konsepter som ble brukt som arbeidsgrunnlag for alt arbeid som foregikk i gruppene. 
Gruppearbeidet  refererer i stor grad til disse trasene  med ulike betegnelser 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Behov slik de kom fram på dialogmøtet for KVU  E6 Fauske – Mørsvikbot 

 

 

Skriv ned diskuter og prioriter hva du oppfatter som transportmessige behov/utfordringer på denne vegstrekningen 
 
 

Gruppenes presentasjon plenum 
 
Gruppe 1 
 

 
 
 

 

1. Trafikksikkerhet 
o Tunnelstandard generelt for dårlig 
o Stigningsproblematikk 
o Kurvatur 
o Smal veg  
o Få forbikjøringsmuligheter 
o Kryssende vilt 

 

2. Ingen reelle omkjøringsmuligheter 
o Framkommelighet må bedres 
o Løsningen som velges må gi bedre omkjøringsmuligheter nord sør(Sverige og  Lofoten er ingen reelle omkjøringsalternativ) 
o Utfordring for næringstransporter og persontransport når trailere som sakser eller veien stenges av andre grunner 
o Legge til rette for hvile og rasteplasser med tilfredsstillende standard 

3. Reiseliv  
o Sommertrafikk  med bobil skaper store utfordringer for øvrig trafikk og forlenger transporttiden 
o E6 skal også presentere regionen i reiselivssammenheng. Lange tunneler ikke noe godt alternativ. 
o Opplevelsespunkter 

4. Kortere reisetid 
o en må legge tunneler og ny trase slik at reisetid innkortes 

 binde sammen regionen 
 innkorting av lengde, bedring av miljø  

5. hensynet til reindriftsnæringen må vektlegges 
o viktig med god dialog mot næringa   



 

 

Gruppe 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Sikkerhet 
o Kurvatur og stigning 
o Midtdeler  
o Gangsykkelvei her vi bor 
o Viltkryssinger og påkjørsler må reduseres 
o Få forbikjøringsmuligheter 

2. Tid 
o Reisetid må kortes ned  hvis oppgradering skal noen hensikt.  
o Fersk fiskeksportens  behov  for nedkorting av transporttid 

 

3. Klima reiseliv 
o Vanskelig veistrekninger vurderes hvordan klimautfordringer kan elimineres (varmekabler i vanskelig bakker) 
o Turistene må møte  et reislivsvennlig vegsystem - viktig å ikke stenge eksisterende vegsystem 
o Rasteplasser opp på bedre standard 
o Ladestasjoner for el biler 
o Sykkelturisme-  ved ikke å stenge det gamle tunnelsystemet gis mulighet for sykkelturisme som i dag ignorerer forbud 

 

 

 



 

 

 

Gruppe 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Raskere kjørevei -nedkorting av kjøreveien  nord – sør 
o viktig både for næringsliv og turister 
o ulike gruppereisende har behov for korte reiseistider for å nå opplevelsespunkter 

2. Sikkerhet og trafikkflyt 
o Sykkelturisme/ motorsykler – få og korte tunneler 
o Tunnelfobier korte tunneler 
o Eliminere rasfare 

3. Pendler mulighetene for folk som bor langs/ i nærhet av veien 
o Tilførsler til den nye trasen for folksom bor langs veien 

4. Rasteplasser  
o næringstransporters behov for overnatting /kjøre hviletidsbestemmelser 
o turisters behov for opplevelse  

5. Hensynet til reindriftsnæringa 
o Arealforbruk 
o Kryssingsmuligheter for reindrifta 

 

 

 



 

 

 

Gruppe 4 - Lokalbefolkningens interesser og behov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Sikkerhet og framkommelighet 
o Raskt og trygt fram – god veistandard  «flat  og 

kort" 
o Oppretthold dagens vegsystem til lokaltrafikk 

og som reserveløsning 
2. Traseløsning må ta hensyn til pendlermuligheter  

o arbeid og servicereiser  for lokalbefolkning 
3. Unngå stenging av eksisterende veisystem 

o Ikke blokkere muligheter for eksisterende og nytt 
næringsliv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Aktuelle alternativ 

Oppgave til gruppene 

Nye alternativ? 

«Er det nye vegforslag som løser viktige behov?»  

I hvilken grad løser de ulike vegforslagene viktige behov? 

Sterke og svake sider ved alternativene – begrunn 

 

Gruppenes svar slik de framkom  gjennom presentasjonene: 

 

Gruppe 1 

 

1. Alternativ Blåveien 

 Lang tunnel Tørrfjord –Kobbelv og tunnel  Gjerdalen - Mørsvikvatnet 

Fordeler og ulemper 

o Korteste alternativ for næringstrafikk 
o Korteste alternativ for regionaltrafikk 
o Viltpåkjørsler reduseres 
o Brøytekostnader reduseres 
o Sikkerhet positivt 
o Bortsett fra for Kobbelv Vertshus vil dette ikke være til gunst for reiselivet 
o Nordfjorden som innfallsport til Rago  vil bli berørt konsekvenser må vurderes 
o To parallelle veier som må vedlikeholdes 
o Deponi steinmasser vil kreve store areal 

 

 

2. Alternativ :Gulveien 

Viser til framlagt konseptutkast  med bru over Leirfjorden og gamle E6 trase 

Fordeler og ulemper 

o 8 km kortere vei 
o Eliminerer stigning 
o Vil sy kommunen Sørfold bedre sammen 
o For Kobbelv og næringslivet der mindre gunstig 
o Verste løsning for reindriftsnæring.  Reindriftsnæringa ikke enig her er det en vei  
o Verst løsning for næringen vil være  tunnel Gjerdalen Mørsvikvatn 

 

3. Alternativ : Gulveien  via Helland 

Justering av traseen på E6 ved å gå over Helland og utenom Megården og bru lenger ut i Tørrfjorden 

o Gir ytterligere innkorting på kjørelengder 
 

 

 

 

 

 



 

 

Gruppe 2 

1. Alternativ: Kort reistid 
o Følger eksisterende E6 til Megården, Bru over Tørrfjorden og lang tunnel til Sommerset og bru over Leirfjorden – gamle 

E6 til Mørsvikbotn 

 

Fordeler og ulemper 

o innspart reisetid for knytte Norge effektivt sammen  
o befolkning og næringsliv  kommunene  Steigen Hamarøy og at bygdene i Sørfold skal  rask forbindelse til 

sentrene Fauske og Bodø 
o Forutsetter gode tilførselsveier fra bygdene 

  



Gruppe 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Alternativ: Blå indre trase -lang tunnel 

Gruppa anbefaler ikke blå indre trase  via Kobbelv  

Ulemper 

o Gir ulemper for reindriftsnæringen 
o Tunnel fobi hos reisende 
o Utfordrede  for Nordfjorden som får sto miljøbelastning 

2. Alternativ :Reiselivsvennlig 
o Ny veg langs gamle rv 50 og krysser Sørfolda med bru 

o  To alternativer 
 Øvre Kvarv 
 Nedre Kvarv/Aspneset 

o Krysser Leirfjorden med bru og følger gamle E6 langs Bonnådalen 

Fordeler og Ulemper 
o Krever høye bruspenn for båttrafikk bl a til Elkem 
o 5-6 km kortere trase  kortere reisetid 
o Raskere for befolkningen i Sørfold å nå senterfunksjoner 
o Turistvennlig 
o Ved å ruste opp vegen til Kobbelv gir en god innkorting for bygdene 
o Sparer 4-5 tunneler 
o Ulemper for dagens bygder på vestsiden av Sørfolda som får stor trafikk 
o Ulemper for reiselivs orienterte næringer i Kobbelv  - skilting nødvendig  

3. Alternativ: To- løps tunnel 
o Eksisterende E6 til Megården – bru over Tørrfjorden,  to løpstunnel til Aspfjorden og bru over Leirfjorden videre langs 

gamle E6  trase i Bonnådalen 

Fordeler og ulemper 
o Toløps lang tunnel gir øket trafikksikkerhet 
o Unngår stigninger 

4. Sykkelvei alternativ   
o langs gamle riksvei 50  til Røsvik og båt til Styrkesnes 
o Gir tilnærmet tunnelfri sykkelvei gjennom Sørfolda. 

 



 

Gruppe 4 – Lokalbefolkningens preferanser 

 

  

To alternativer 

 

Alle traseer går innom Mørsvikbotn- hensyn til næringslivet i området 

Alternativ 1 

o Bru fra Megården 
o Tunnel fram til Aspfjorden 
o Bru over Leirfjorden  
o Gamle E6 

 

• Fordeler og ulemper 
o Bedre sikkerhet 
o Kortere trase  fra Strøksnes både nord og sør 
o Turistvennlig 
o Viltproblematikken som før 
o Vil plassere Kobbelv /Sørfjorden utenfor turisttrafikken 
o Forutsetter åpen eksisterende vei 

 

Alternativ 2   Korteste trase  

o Tunnel fra Nordfjorden og til Sørfjorden   
 

• Fordeler og ulemper 
o Mindre turistvennlig 
o Forutsetter åpen gammelvei  for turister og lokalbefolkning 
o Tunnel gir muligheter for ny kabelinfrastruktur for samfunnsformålgenerelt for ulike fiber- og kommunikasjonskabler  

 

 

 



7. Slik oppsummerer strategisjef Unni M. Gifstad etter dialogmøtet i Kobbelv 4. juni. 

 

 

 

 

Statens vegvesen hadde invitert lokale og regionale brukere for å få innspill 
til arbeidet med konseptvalgutredning (KVU) for E6 mellom Fauske og 
Mørsvikbotn. Her deltok totalt 30 representanter for berørte kommuner, 
reiselivsnæringa, reindrifta, bygdelag og tungtransporten, sammen med 
fagfolk fra Statens vegvesen. 

 

Behov og løsninger 

 

Gjennom gruppearbeid skulle deltakerne få fram de viktigste behovene i 
forbindelse med oppgraderingen og en mulig omlegging av E6 gjennom 
Sørfold. De fikk også kart for å skissere framtidige løsninger. 

 

Både de store transportbrukerne og lokalbefolkningen trakk fram behovet 
for tryggere veg, innkorting av avstander, tilrettelegging for opplevelser og 
bedre service til de vegfarende. Konsekvenser for reindrifta knyttet til de 
ulike alternativene ble også brakt inn av representantene for 
reinbeitedistriktene i området. Hamarøy-ordfører og leder av Salten 
regionråd, Rolf Steffensen, pekte på den viktige rollen E6 gjennom Sørfold 
har for innbyggerne i nabokommunene. 

 

Flere alternativer 

 

Representantene for bygdelagene i Sørfold var opptatt av hvilke 
konsekvenser de ulike traseene kan ha for næringsliv og bosetting i de 
enkelte bygdene i denne delen av kommunen, og de var kritiske til å stenge 
deler av dagens E6-trasé dersom vegen legges om.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Representantene fra bygdelagene i Sørfold hadde ulike ønsker for 
 framtidig trase. Fra venstre: Gerd Bente Jakobsen (næringssjef Sørfold 
 kommune), John Eivind Laxaa (Strøksnes), Ingvar Sørfjord (Kobbelv),  
Cato Sørgård (Kobbelv), Mikal Arntzen (Leirfjorden) og Per Reffhaug (Mørsvik). 

 

 
 

 

Hege Ruud fra Kobbelv Vertshus og Hamsuns rike samlet noen av  
de lokale synspunktene 

 

 

Rundt 30 representanter for lokale brukere var til stede på dialogmøtet  
på Kobbelv vertshus. Lengst fram ser vi næringssjef Gerd Bente Jakobsen 
 i Sørfold kommune 

 



 

 

Fauske-ordfører Siv Anita Brekke og Edward Pegg fra Statens vegvesen gir og lytter til innspill. 

 

 

Jens Kyed (Fauna) tegner kartet for sin gruppe, som foreslår en helt ny løsning  
med tunnel under Sørfoldfjorden nord for Kvitblik. 

 

Steigen-ordfører Asle Schrøder var opptatt av å korte inn reisetida nordover. 

 

 





 

 

Statens vegvesen tar med seg alle punktene fra gruppearbeidene tilbake til arbeidet  
med utredningene 

 

 

 

  
Per Isak Labba fra Stajggo-Habmer reinbeitedistrikt forklarer Bente Ness (Hamsuns rike)  
og Lars Kr. H. Evjenth (ordfører Sørfold) hvor de viktigste kalvings- og beiteområdene er 

 
  Å lytte til innspill fra de andre deltakerne var en viktig del av dialogmøtet 



Trygt fram sammen

Statens vegvesen
Region nord

Postboks 1403 8002 BODØ
Tlf: (+47 915) 02030
firmapost-nord@vegvesen.no

vegvesen.no
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