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  VÅR REF:  

 
 
 
 
 

 
«Innspill til oppdrag nr. 2 til Regional transportplan Nordland» 

 

Lofotrådet viser til forespørsel fra Nordland fylkeskommune, der det bes om 

innspill til tiltak i RTP 2022-2033. Etter avtale med saksbehandler Stian Jensen 

er har vi fått utsatt frist til å gi innspill til 10.09. 

Miljøsatsing 

Lofotrådet vil vise til vår strategi "Lofoten de grønne øyene), samt vår uttalelse 

til nasjonal transportplan (NTP). Med bakgrunn i dette vil vi fremme ønske om 

at Lofoten som region får et spesielt fokus i regional sammenheng ved at: 

• Lofoten planlegges som lavutslippssone 

• Lofoten skal bli det foretrukne test og utviklingsområde for 0-utslipps 

transportteknologi og SMARTE løsninger. 

• Lofoten tilrettelegges som fornybart lavutslipp reisemål 

• Lofoten skal være pilotregion for nullutslipps flytrafikk i 

kortbanenettet 

E10 

• E10 fra Fiskebøl til Napp oppgraderes slik at vegstrekninga innkortes, 

og vegstandarden forbedres til dagens nivå. 

• Rassikring og vegutbedring i Vest Lofoten gjennomføres som planlagt i 

NTP. 

• Bindeleddet mellom Rv80/E6 og E10, fergesambandet mellom 

Bodø/Værøy/Røst/Moskenes må styrkes og tverrforbindelsen 

Røst/Værøy - Moskenes må videreutvikles på helårsbasis. Her 

forventes det at både innseilingsforhold, fergeleier og 

oppstillingsplasser forbedres og tilpasses fremtidens transportbehov. 

 

Havner og farleder 

Lofotrådet forventer at Nordland fylkeskommune aktivt bidrar til at nasjonalt 

prioriterte prosjekter vedrørende innseiling til Værøy havn, Røst havn og 

Svolvær-Raftsundet, gjennomføres snarest mulig. Dette er livsnødvendig for å 

opprettholde aktiv bosetting og næringsliv i disse samfunnene. Vi forventer 

også regional hjelp til å utbedret farleden inn til Ballstad havn.  
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Vi forventer at Fylkeskommunen ivaretar de små fiskerihavnene i regionene. 

 

Luftfart 

Det er et regionalt ønske om Storflyplass på Leknes i tråd med Avinor sin 

anbefaling. Avvikling av Svolvær flyplass betinger at utbedring og nedkorting 

av E10 mellom Svolvær og Leknes gjøres først. 

Værøy og Røst må minst få opprettholde sine forbindelser slik de er i dag. 

 

Ferje 

Både for varetransport, pendling og tjenesteyting er det ønskelig med bedre 

"tverrforbindelse" mellom Røst, Værøy og Moskenes.  

Ferge mellom Svolvær og Skutvik på sommerstid må opprettholdes. 

 

Gang og sykkelsti (G/S) langs E10 

G/S er en nødvendighet dersom man skal kunne profilere grønt reiseliv.  

Lofotrådet prioriterer følgende strekninger:  

1. Ramberg - Leite, Flakstad kommune 

Resterende strekninger i hht. innspill fra den enkelte kommune. 

• Svolvær - Perleporten (badestrand) 

• Laupstad sentrum 

• Fridheim - Liland 

• Leknes sentrum 

• Leknes Gravdal 

• Napp -Vareide  

 

 

G/S Fylkes vei  

1. Ytre Stamsund, med i vedtatt RTP. Vestvågøy kommune 

Resterende strekninger i hht. innspill fra den enkelte kommune. 

• Værøy fergeleie til heliport 

• Røst, Fv 7582 Tyvsøy – Kalvøy 

• Fygle skole – Berg 

• Leknes - Gravdal 

• Ørsnes og videre til Hopen / Kalle 

• FV7638 Midnattsolveien 

• Engøya - Henningsvær sentrum 

• FV Skjelfjord 
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Fylkesveier  

1. E10 – Henningsvær, Vågan kommune 

Resterende strekninger i hht. innspill fra den enkelte kommune. 

• Ørsnes og videre til Hopen / Kalle 

• FV7638 Midnattsolveien 

• Leknes – Gravdal 

• Gjerdhaugen – Mortsund 

• Leitebakken - Haukland/Uttakleiv 

• Mærvold – Unstad 

• Hagvågen - Eggum  

• E10- Vikten 

• E10- Fredvang/Krystad 

• E10- Myrland 

• E10-Sund 

• E10 – Skjelfjord 

• FV791 Sørland – Nordland 

• Fv 7582 – Utskifting av Kalvøy bru – Gleaveien 

 

Vi ber spesielt om at rassikring prioriteres. 

 

 

 

Vennlig hilsen 

- 
Remi Solberg 

Leder 

 


