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Samferdselsdepartementets oppfølging av NTP for Lofoten 

Lofotrådet ber om et møte med Samferdselsdepartementets politiske ledelse 

og administrasjon for å diskutere oppfølging av Nasjonal transportplan for 

Lofoten knyttet til veg og lufthavn. 

Lofotrådet viser til rapporten «Fremtidig transportløsning i Lofoten» fra Avinor 

og Statens Vegvesen i 2020. I rapporten ble det anbefalt å bygge ny E 10 

mellom Fiskebøl og Å, samt etablere en storflyplass på Leknes og å legge ned 

de to eksisterende lokale flyplassene i Svolvær og Leknes.  

Prosjektet ble anslått å ha en total kostnadsramme på 6,4 mrd kr (2,5 mrd kr 

til flyplass og 3,9 mrd kr til veg). Prosjektet vil ha stor betydning for å styrke 

Lofoten og legge grunnlaget for en samlet bo- og arbeidsmarkedsregion som 

får et godt transporttilbud internt og en effektiv direkte tilknytning til Bodø og 

Oslo. Foreløpige vurderinger viser at samfunnsøkonomien er bedre enn anslått 

i rapporten fra 2020 og at totalprosjektet nærmer seg samfunnsøkonomisk 

lønnsomhet. 

Det ble ikke funnet plass til prosjektet i stortingsmeldingen om NTP 2022-

2033, men i behandlingen i Stortinget våren 2021 fikk forslaget fra Avinor og 

Statens vegvesen støtte fra flertallet i transportkomiteen som besto av 

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Fremskrittspartiet.  

Under Stortingets behandling av NTP uttalte en samlet transportkomite: 

«Komiteen mener det er naturlig å videreføre en helhetlig planlegging av E 10 i 

Lofoten, inkludert skredsikring, jf. gjennomført KVU og planprogram, og at 

felles lufthavn for Lofoten blir vurdert når fremdriften for E 10 er avklart.» 

Videre heter det: «Et annet Flertall, Ap, Frp og Sp, vil påpeke nødvendigheten 

av at både veg og flyplass realiseres, at de sees i sammenheng og har god 

framdrift, og at prosjektene realiseres parallelt. Etter dette Flertallets syn må E 

10 være utbedret før det gjøres endringer i nåværende flyplasstruktur. Dette 

Flertallet ber regjeringen arbeide videre med planene for utbedring av E 10 og 

ny flyplass i Lofoten.» 

Lofotrådet ønsker dialog med Samferdselsdepartementet om hvordan 

departementet følger opp transportkomiteens merknader i behandlingen av 

NTP 2021, samt hvordan departementet vil utforme oppdrag til Statens 

vegvesen og Avinor for å få prosjektet beslutningsklart til NTP-vedtak våren 

2025. 
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Lofotrådet viser også til brev datert 30. mai 2022 fra Moskenes og Flakstad om 

NTP – rassikring i Vest-Lofoten for strekningen E10 Napp – Å og økonomisk 

ramme for framtidsrettet løsning hvor kommunene ber om et møte.  

Lofotrådet ber på denne bakgrunn om et snarlig møte med 

Samferdselsdepartementet for å avklare regjeringens oppfølging av nasjonal 

transportplan for Lofoten.  

 

 

Med vennlig hilsen 

Elisabeth Mikalsen 

Leder, Lofotrådet 
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