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Høringsuttalelse fra Lofotrådet om Regional Transportplan 
Nordland (RTP) 2022-2033. 
 
 

1. Innledning og oppsummering 
 
Lofotrådet ber fylkesrådet om å legge inn følgende samferdselstiltak i 
handlingsprogrammet for RTP 2022-2033 i prioritert rekkefølge: 

 
1. Fylkesvei 7598 til Sund 
2. Fylkesveiene 7606 og 7716 Leitebakken - Haukland/Uttakleiv 
3. Fylkesvei 816 og gang- og sykkelsti fra Engøya til Henningsvær sentrum 
4. Pilotprosjekt - fleksible kollektivløsninger i Lofoten 
5. Rassikring Myrlandsvegen Flakstad 
6. Gang- og sykkelsti fylkesvei 7730 Fygle skole - Berg 
7. Rassikring Fylkesvei 791 Værøy 

 

Lofotrådet har fått til høring RTP 2022-2033 forslag til Regional 
transportplan Nordland 2022-2033 med handlingsprogram (RTP).  
Lofotrådet har behandlet høringsuttalelsen i sitt møte den 21. april 2022.  
 
Lofoten er en av få regioner i Nordland som har hatt positiv 
befolkningsutvikling de siste 10 årene. Lofoten har mye fylkesvei som har 
en kritisk tilstand pga. utfordringer med ras, smal veibredde, og lavt 
vedlikeholdsnivå. Ut av Lofoten går det ca. 140 vogntog daglig, og alle er 
avhengige av å bruke fylkesveinettet for å komme seg til E10 som kan 
bringe varene ut av Lofoten til markedet.  
 
Lofotrådet er spørrende til det arbeidet som Nordland Fylkeskommune 
har gjort på vegne av Lofoten som region, i utarbeidelsen av 
handlingsprogrammet til RTP 2022-2033. Av investeringsbehovene for 
samferdselsprosjekter i Nordland, står Lofotregionens prosjekter for kun 
1% av den tentative pengebruken i første seksårs periode, 0 % i andre 
periode og 0 % av øvrige aktuelle prosjekter ved økt ramme. Lofotens 
befolkning utgjør 10% av Nordlands innbyggere, og andel 
fylkeskommunal vei i Lofoten utgjør ca. 7,4% av fylkesveiene i Nordland.  
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2. Strategisk del 
Lofotrådet støtter fokuset til strategisk del, «fra kyst til marked». Det 
strategiske dokumentet peker på det som er viktigst for Nordland, å få 
varer og innsatsfaktorer til og fra kysten og ut til markedet. Dokumentet 
gir en god oversikt over samferdselsområdet til Nordland 
Fylkeskommune, og muliggjør at kommunene kan finne frem til viktige 
grunnlagsdata for sine respektive kommuner. Lofotrådet er positiv til 
planens visjon som understreker betydningen av infrastruktur for et 
kystsamfunn som Lofoten, og de fleste stedene som ligger langs Nordland 
sin kyst.  
 
"Samferdsel skal på en sikker, effektiv og bærekraftig måte binde sammen 
Nordland, og Nordland med resten av verden." 
 
Lofotrådet er også tilfreds med plantema og hovedmål for planen. 
Lofotrådet vurderer at hovedmålene bidrar til å utvikle veinettet i 
Nordland og Lofoten som understøtter behovene vi har for å utvikle 
næringslivet. Næringslivet sysselsetter ca. 70% av den yrkesdeltagende 
befolkningen i Lofoten. Bedre infrastruktur er viktig for utviklingen i både 
sjømatnæringen og reiselivsnæringen, og bidrar til gode liv for våre 
innbyggere. Lofotkommunenes vedtatte vekststrategi, Lofoten - De 
Grønne Øyene - 2030, er også i stor grad sammenfallende med de 
hovedmål som er satt for RTP i den strategiske delen.  
 
Det burde derfor ligge meget godt til rette for at fylkeskommunen vil 
finne mange gode samferdselsprosjekter og utbedringstiltak også i 
Lofoten. Disse prosjektene vil bidra til at Nordland Fylkeskommune kan 
oppnå hovedmålene for RTP gjennom et kraftfullt handlingsprogram for 
kommende 12 års periode.  
 
Lofotrådet har spesielt merket seg følgende presisering i 
strategidokumentet:  
«RTP er en regional plan etter Pbl. Ifølge Pbl § 8-2 skal regional plan 
legges til grunn for regionale organ sin virksomhet og for kommunal og 
statlig planlegging og virksomhet i regionen. Det innebærer at et gyldig 
planvedtak skaper forpliktelser for offentlige myndigheter og organ til å 
følge opp og gjennomføre planen.».  
Lofotrådet mener det på denne bakgrunn er særlig viktig at alle 
regionenes samferdselsbehov blir likeverdig ivaretatt gjennom 
planprosessen for RTP.  
 
Lofotrådet er fornøyd med at det strategiske dokumentet viser til 
involveringen planarbeidet har hatt fra regioner og kommuner i 
Nordland. Lofotens kommuner har imidlertid gitt flere høringsuttalelser 
til RTP gjennom planprosessen, men opplever at svært få av de innspilte 
utviklingsbehovene materialiserer seg i konkrete tiltak, eller blir nevnt for 
videre utredning i handlingsprogrammet.  
 

3. Handlingsprogrammet  
Lofotrådet tilslutter seg de foreslåtte hovedmål og delmål presentert i 
handlingsprogrammet. Lofotrådet konstaterer at handlingsprogrammet 
utarbeidet gjennom RTP prosessen resulterer i en liste over ønskede 
prioriterte prosjekter som fylkesrådet, og til slutt fylkestinget, skal 
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prioritere fra i de årlige budsjett vedtakene. Lofotrådet er derfor 
spørrende til det arbeidet som Nordland Fylkeskommune har gjort på 
vegne av Lofoten som region, i utarbeidelsen av handlingsprogrammet til 
RTP 2022-2033, og spesifikt etterspørres flere tiltak for Lofoten i pkt. 9.15 
"prioriterte tiltak".  
 

 
 
I handlingsprogrammet pkt 9.15 til RTP 2022 – 2033 er kun et eneste 
prosjekt for Lofoten oppført. Av investeringsbehovene for 
samferdselsprosjekter i Nordland, står Lofotregionens prosjekter for kun 
1% av den tentative pengebruken, på de opplistede 
samferdselsprosjektene i første 6 års periode. I den andre 6 års perioden 
omhandlet i pkt 9.15 utgjør prosjekter i Lofoten 0%. Likeledes i 
handlingsprogrammets pkt. 9.16 «øvrige aktuelle prosjekter ved økt 
ramme» utgjør tiltak i Lofoten 0% av de opplistede tiltakene.  
 
Når Lofotrådet gjennomgår de ulike Lofotkommunenes innspill til finnes 
der konkret over 21 ulike mulige utbedringsprosjekter i Lofoten som er 
spilt inn gjennom planprosessen for veitiltak på fylkesveinettet. I tillegg er 
det gitt innspill på tiltak for havnene, kollektivtilbud, europavei m.m. 
 
Lofotrådet finner det riktig å minne fylkeskommunen om at Lofotens 
befolkning utgjør 10% av Nordlands innbyggere, og andel 
fylkeskommunal vei i Lofoten utgjør ca. 7,4% av fylkesveiene i Nordland.  
Det er å forvente at Nordland Fylkeskommune ivaretar Lofotens 
næringsliv og befolkningen sine interesser, bedre enn det pkt. 9.15 i 
handlingsprogrammet sendt på høring viser.  
 
Når Lofotrådet går tilbake i tidligere RTP dokumenter, har Lofotens andel 
av de foreslåtte investeringene i RTP dokumentet vært underproporsjonal 
til befolkingen og veistrekningene i flere handlingsprogram. I RTP 2022-
2033 har man kun funnet rom til et prosjekt for Lofoten. Lofotrådet ber 
om at våre samferdselsbehov ivaretas bedre av Nordland 
Fylkeskommune.  
 
Lofotrådet merker seg at Lofoten har færrest rasteplasser på våre 
fylkesveier. Det bør kunne prioriteres mer rasteplasser i fremtiden på 
fylkesveien i Lofoten. Spesielt er det viktig om sommeren, når Lofoten har 
besøk fra mange turister, og er en viktig reiselivsdestinasjon for 
Nordland! Flere av innspillene fra Lofotkommunene foreslår tiltak for 
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rasteplasser på konkrete veistrekninger, men er ikke synlig i 
handlingsprogrammet som er sendt på høring.    
 
Lofotrådet vil også anmerke at ingen av administrasjonene i Lofotens 
kommuner er kontaktet i oppfølging av våre innspill til RTP. I en god 
planprosess bør de som gir skriftlige innspill kontaktes for at 
fylkeskommunen kan få en bedre forståelse av de innspill som er kommet 
inn. Alternativt, dersom det er noe feil med formen og 
informasjonsinnholdet i innspillene som Lofotens kommuner har gjort til 
NFK, ber Lofotrådet om at de enkelte kommunene mottar veiledning som 
muliggjør at også fylkesveinettet i Lofoten skal få behørig behandling i 
RTP prosessen for fremtiden.  
 

4. Lofotrådets prioriteringer 
Lofotrådet vil fremheve følgende prosjekter som Lofotrådet i fellesskap 
har prioritert blant alle de strekningsvise tiltakene som er spilt inn skriftlig 
underveis i prosessen. Lofotrådet ber fylkesrådet om å prioritere følgende 
samferdselstiltak for Lofoten i handlingsprogrammet for RTP 2022-2033:  

 
1. Fylkesvei 7598 til Sund 

Lofotrådet ber om at veien inne i tettbebyggelsen på Sund, FV 7598, 
kommer inn i RTP og blir prioritert som hastesak i første periode av RTP, 
eventuelt med midlertidig utbedring inntil utredning foreligger. 
 
Regional transportplan Nordland 2022-2033 har fått tittelen «Fra kyst til 
marked». Det er få steder der en slik tittel passer bedre enn for 
fiskeværet Sund i Lofoten. Det er to relativt store fiskeindustribedrifter 
med hovedkontor i Sund. Den ene var i 2021 Lofotens største 
mottaksanlegg for hvitfisk, og fra denne virksomheten alene gikk det ut 
mer enn 3000 tyngre kjøretøy med produkter og varer. Det satses også på 
å utvide turismen i Sund, blant annet er et større turistanlegg prosjektert, 
med oppstart 2022/2023. 
 
Vest-Lofoten har landets mest fiskeriavhengige kommuner. 
Kystfiskeflåten er dominerende, med mindre fartøy som har relativt kort 
rekkevidde. Utvikling og eksistens til mottaksanleggene på land er en 
forutsetning for kystfiskeflåten som må kunne levere fangstene lokalt. 
Egnet vei for uttransport av produkter er avgjørende.  
 
For ordens skyld vises det til «REGULERINGSPLAN Prosjekt: Fv810 Veg om 
Fugleberg til Sund», vedtatt i 2013. Den var utarbeidet av Statens 
vegvesen og Nordland fylkeskommune. Det vises også til høringssvar fra 
Flakstad kommune. 
 
2. Fylkesveiene 7606/7716 Leitebakken - Haukland/Uttakleiv 
Lofotrådet ber om at det på fylkesveiene 7606 og 7716 igangsettes tiltak for 
mindre utbedring av kurvatur, noe breddeutvidelse og flere møteplasser. 
 
Fylkesvei 7606 fungerer for mange som omkjøringsvei fra kryss E10 i Vian til 
kryss E10 i Offersøya. GPS-systemene leder trafikken inn på denne veien 
fordi den er registrert som korteste vei for trafikken på denne strekningen. 
Veien benyttes av alle typer kjøretøyer, men er utfordrende selv for 
personbiler. Fv 7606 er også tilførselsvei til fv 7716, som går mot 
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Hauklandstranda og Uttakleiv. 
 
Begge disse veien har utfordrende kurvatur, er stedvis svært smale og har et 
fåtall møteplasser. På de smaleste punktene er veiskulderen svært nedkjørt 
som følge av for lite plass for passering ved møtende trafikk.  
  
I henhold til Statens Vegvesens målinger utgjør årsdøgntrafikken for fv 7606 
500 – 700 enheter, for fv 7716 til Haukland 500 enheter og videre til 
Uttakleiv 350 enheter. Årsdøgntrafikken gir imidlertid ikke et riktig bilde av 
trafikkbelastningen på disse veiene idet hovedtyngden av trafikken knytter 
seg til sommermånedene.  
  
Reiselivsnæringen er ett av tre satsningsområder i Nordland, og en av de 
raskest voksende næringene i verden. Fylkesvei 7606 og 7716 leder trafikken 
til et av de mest besøkte områdene i Lofoten i turistsesongen, 
Hauklandstranda og Uttakleiv. Hauklandstranda ble i 2021 kåret til Europas 
vakreste strand av Lonely Planet og er også tidligere kåret til Norges fineste 
strand. Stranda på Uttakleiv er både kåret til Europas mest romantiske og 
verdens tredje vakreste, og bygda rundt utmerker seg også med sitt unike og 
godt vedlikeholdte og prisbelønte kulturlandskap. For å kunne satse på 
reiselivsnæringa er det nødvendig at Nordland Fylkeskommune legger til 
rette for trygg og sikker ferdsel langs sine veier.  
  
 

3. Fylkesvei 816 og gang og sykkelsti fra Engøya til Henningsvær 
sentrum 
FV 816 (Rørvika – Henningsvær) er sterkt traffikert og har behov for 
betydelig oppgradering. Veien er nedslitt og andelen tyngre kjøretøy på 
veien er stor. Møteplasser må utbedres. Deler av veien er også rasutsatt. 
Nordland fylkeskommune har i samarbeid med Vågan kommune etablert 
fotostopp / parkering på Engøya. For å få full utnyttelse av parkeringen 
må det bygges gang og sykkelsti inn til Henningsvær sentrum slik at dette 
blir et sted der folk kan sette fra seg bilen og vandre til Henningsvær. 
 
 
4. Pilotprosjekt - kollektivløsninger i Lofoten 

Lofotrådet ber om igangsettelse av ett eller flere pilotprosjekt for fleksible 
kollektivløsninger og at kollektivtilbudet i Lofoten koordineres bedre. 
 
Lofotkommunene har gjennom programmet Lofoten - De Grønne Øyene 
2030 vedtatt ambisiøse mål for å utvikle Lofoten til et attraktivt og 
livskraftig lavutslippssamfunn for boende og besøkende. Vi jobber også 
aktivt for inkludering og for å hindre utenforskap, og da er transporttilbud 
for grupper som ikke har tilgang til bil avgjørende. Lofoten har også 
utfordringer knyttet til trafikkavvikling i høysesongene, og et bedre 
kollektivtilbud vil både kunne avhjelpe trafikale utfordringer, kutte utslipp 
av klimagasser og gi en bedre opplevelse for besøkende. 
 
Lofotrådet ber Nordland fylkeskommune i første periode av RTP om å 
satse på ett eller flere pilotprosjekter i Lofoten med fleksible 
kollektivløsninger, slik som "bestilling på forespørsel" i egnede områder i 
Lofoten. En slik løsning vil bidra til å nå målene i fylkeskommunens 
handlingsprogram om mer miljøvennlig transport gjennom å satse på 
tilgjengelige og brukervennlige kollektivløsninger. En pilot vil gil verdifull 
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læring for hvordan tettsteder og distrikter i Nordland gjennom smarte 
kollektivløsninger kan få til samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging og slik nå målene om et grønt skifte og mer 
inkluderende samfunn. 
 
Lofotrådet ber også om at kollektivtilbudet i Lofoten i større grad 
tilpasses sesongutfordringer i reiselivet og ikke minst at kollektivtilbudet 
ses i sammenheng slik at ruter for fly, buss, Hurtigrute, ferge og 
hurtigbåter koordineres bedre.  

 
 
5. Rassikring Myrlandsveien Flakstad 
Lofotrådet ber om at Myrlandsveien, Fv 7594, tas inn for utredning i første 
periode av RTP. 
 
Statistikk viser at Myrlandsveien, fylkesvei 7594, er en av Norges mest 
rasutsatte strekninger. Det går snøskred om vinteren og stein/jordskred 
hele året. Det er «bare» 15 innbyggere som bor i bygda, men de har veien 
som eneste mulighet for å komme seg til og fra bygda. Veien er imidlertid 
de senere år også mye brukt av flere tusen turister som ønsker å se bygda 
og utsikten utover havet og midnattssol, eller de stopper i det rasfarlige 
fjellet for å ta bilder av nordlys. 
 
Veien har lav ÅDT, men svært høy skredfaktor (over 5). Lofotrådet ser at 
det tidligere er gjort beregninger med svært kostnadskrevende tunnel 
som rassikring, men ber om at andre løsninger for å redusere risiko 
vurderes. Det vises også til høringssvar fra Flakstad kommune. 

 
 
6. Gang- og sykkelsti fylkesvei 7730 Fygle skole - Berg 
Lofotrådet ber om at det opparbeides gang- og sykkelvei langs fylkesvei 
7730 fra Fygle skole til Berg. 
 
Strekningen langs fylkesvei 7730 fra Fygle skole til Berg er skolevei for 
mange barn. Det mangler gang/sykkelsti og det er heller ikke gangbart 
sideareal langs veien. Denne utryggheten medfører at barna tar buss eller 
kjøres til skolen.  
 
Strategi 3.2.4 under delmål 3.2 er å «gjøre det attraktivt og trygt å gå og 
sykle til jobb, skole og fritidsaktiviteter gjennom et godt tilrettelagt gang- 
og sykkelvegnett.»  Gang – og sykkelsti langs denne strekningen på fv 
7730 vil gjøre det trygt for barna å ferdes til og fra skolen, men også til og 
fra fritidsaktiviteter, som mange har i Leknesområdet. Gang- og sykkelsti 
vil også kunne stimulere den voksne delen av befolkningen i området til i 
større grad å benytte sykkel i stedet for bil til jobb på Leknes. På denne 
måten imøtekommes målet om reduserte klimagassutslipp. Det er 
dessuten et viktig tiltak sett i et folkehelseperspektiv. 
 
7. Fylkesvei 791 Værøy - Rassikring 
Lofotrådet ber om at gjennomføres rassikringstiltak i form av fanggjerde 
og nett på strekningen fylkesvei 791 på Værøy. 

 
Denne rasutsatte strekningen er eneste ferdselsåre mellom Nordland og 
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Sørland, den trafikkeres daglig av skolebuss. Veien er befart av geologer, 
og det er anbefalt videre tiltak. 
Lofotrådet viser til Værøy kommunes uttalelse til RTP 2022-2033. 
 
 

5. Prioriteringer for kommende NTP fra Lofoten:  
 
E10 gjennom Lofoten:  
Lofoten har opplevd en meget god trafikkvekst de siste 10 årene, med en 
årlig vekst som har variert mellom 4 og 6% pr år. Dessverre er E10 i 
Lofoten fra Fiskebøl til Å bygget på en tid da det fantes få biler i Lofoten. 
Veibanen har blitt utbedret og utvidet hvor det har vært mulig, med 
relativt begrensede ressurser som har blitt lokalisert til prosjekter fra 
statlige organer. Gitt den årlige veksten i trafikk, og det faktum at 
veibanen store deler ikke er bred nok til at veien kan ha gul midtstripe, er 
vi i ferd med å nå et kritisk punkt for veien gjennom Lofoten. Hardt vær 
og føreforhold om vinteren bidrar ytterligere til at veien i Lofoten må 
snarest oppgraderes.  
 
E10 er også for gående og syklende en svært viktig transportåre i Lofoten, 
og opparbeidelse av gang- og sykkelvei langs E10 vil bety svært mye for 
trafikksikkerhet, miljø og folkehelse.  
 
Lofotrådet ber om at Nordland fylkeskommune prioriterer E10 Fiskebøl til 
Å på førsteplass i kommende NTP-prosess. Veipakken har vært klar siden 
KVU for Lofoten ble ferdigstilt i september 2015, men i de to NTP-
prosessene som Nordland Fylkeskommune har levert høring på, har det 
kommet mange andre veiprosjekter foran Lofoten på prioriteringslisten. 
Det er ikke forsvarlig politikk å utsette betydelige veiutbedringer i Lofoten 
lengre.  
 
Flyplasser i Lofoten:  
Avinor og Statens vegvesen leverte rapport i januar 2020, som peker på 
viktigheten av å prioritere også å utvikle en større flyplass i Lofoten. Før 
en slik felles større flyplass eventuelt skal kunne bygges er det en 
forutsetning at E10 utbedres og innkortes mellom Svolvær og Leknes. 
Flyplass prosjektet er samfunnsøkonomisk lønnsomt, gitt at veien 
innkortes mellom disse 2 regionsenterbyene i Nordland. Effektene på 
arbeidsplasser og lønnsomhet i reiselivsnæringen som Nordland Fylke kan 
oppnå, gjennom helårlig reiselivsaktivitet som stor flyplass vil danne 
grunnlag for i Lofoten, er betydelig. Effektene av innkorting mellom 
Svolvær og Leknes på BAS – region Lofoten er også betydelig, og trolig 
blant de mest virkningsfulle tiltak som Nordland Fylkeskommune kan 
iverksette innenfor samferdselsområdet i Nordland. Lofotrådet håper at 
Nordland Fylkeskommune gjennom NTP forberedelsene kan være en 
pådriver sammen med Lofotrådet for å gjøre nødvendige utredninger for 
å ytterligere dokumentere effektene av en slik satsning. Videre ber 
Lofotrådet om støtte til å utøve politisk påtrykk til at dette viktige 
utviklingsprosjektet for Nordland blir prioritert i den neste NTP 
prosessen.  
 
Havner i Lofoten: 
Fiskerihavnene i alle de seks lofotkommunene er avgjørende for å sikre 
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fortsatt verdiskaping, bosetting og vekst i Lofoten. Dagens havner har lav 
havnedybde tilpasset eldre fiskefartøy, usikker innseiling, gir dårlig 
regularitet og er ikke tilrettelagt for ny og utslippsvennlig teknologi. Bedre 
havner vil sikre fortsatt verdiskaping, utløse nye private investeringer, er 
en forutsetning for både fiske og transport og vil bidra til nasjonale mål 
om utslippsvennlig skipsfart.  
 
Lofotrådet er tilfreds med at Nordland fylkeskommune prioriterer de 
statlige fiskerihavnprosjekter i Værøy og Røst for gjennomføring og statlig 
finansiering i gjeldende NTP, og at NFK slår fast at tilsvarende må gjelde 
for Ballstad fiskerihavn. Lofotrådet ber Nordland fylkeskommune om å stå 
på sammen med oss for fremdrift og fullfinansiering av disse avgjørende 
utbedringsprosjektene. 
 
 

6. Konklusjon 
Lofotrådet håper at fylkesråden for samferdsel kan imøtekomme noen av 
regionens prioriterte prosjekter fra denne høringsuttalelsen, slik at 
fylkestinget får til behandling et RTP-dokument som er bedre tilrettelagt 
for å ivareta alle regionene av Nordland Fylke sine utviklingsbehov på 
samferdselsområdet.  
 
 
 
Med vennlig hilsen  
 
 
Elisabeth Mikalsen   
Leder    
Lofotrådet   
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