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NTP 2014 - 2023. Uttalelse fra Vågan kommune 
 
I forbindelse med uttalelser vedr. NTP 2014 – 2023, ønsker Vågan kommune å supplere de 
allerede innsendte innspill fra Nordland og Lofoten. 
 
Vågan kommune har følgende innspill til forslag til NTP 2014 – 2023: 

1. E10 fra Fiskebøl – Å: Opprustes og tilpasses samme standard som LOFAST. Meget 
trafikkfarlig og på flere strekninger kvalitetsmessig langt under riksvegstandard.Må inngå i 
Vegpakke Lofoten og omtales i eget avsnitt under Riksveger. Vegpakke Lofoten må også 
sees i sammenheng med etablering av ny storflyplass på Gimsøy. 
 

2. E10 gjennom Laupstad: Etablere gang- og sykkelveg langs hele E10 med tillatt lokaltrafikk 
til alle eiendommene som ligger langs E10. I dag er denne meget trafikkfarlig og svært 
trafikkbelastende da all vegtrafikk inn til Lofoten via Lofast og Vesterålen går gjennom 
denne bygda.  
 

3. E10 Lofast – Bjerkvik/Narvik med sikte på en optimal transportkorridor via jernbanen over 
Narvik og gjennom Sverige. Er dermed enig med utredningens konklusjoner om 
nødvendigheten av opprustning av denne øst/vest transportkorridoren gjennom Sverige til 
Europa. 

 
4. E10 Ørsnes/Hopen. Etablering av gang- og sykkelvei langs E10 er også et krav som 

kommer fra befolkningen i området. Dette er også en svært utrygg vei for barn og unge. 
Skoleveien langs E10 går i 80- og 60 soner på rette veistrekninger hvor farten til tider er 
langt høyere enn tillatt. Dette øker risikoen for trafikkulykker betraktelig. Folket har arbeidet 
for å få gang- og sykkelvei i 30 år, men ennå ikke blitt hørt. Nå mener Vågan kommune 
tiden for lengst er inne for å innfri dette kravet på strekningen. 

 
5. Nasjonal turistveg og sykkelregion Lofoten: Utrede sykkelvegnett i hele Lofoten med 

spesielt fokus på strekningen Fiskebøl – Å.  
 

Lofoten er en av Norges mest attraktive reisemål og stadig flere sykkelturister tar turen til 
Lofoten. I dag blandes tungtransport, arbedspendlere, ferietrafikken og syklende på det 
samme vegnettet. Målet må være å styre ferie  

 
6. Fergesambandet Svolvær – Skrova – Skutvik, Fv81: Sambandet må sikres opprettholdt 

med ferge med god kapasitet og sjødyktighet. Fergedriften er en helt avgjørende for 
eksistensen til Ellingsen Seafood AS. Sambandet Svolvær – Skutvik er i 
reiselivssammenheng også viktig både for Hamarøy, Hamsundssenteret og for Lofoten. 
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7. Henningsvær-veien; Fv 816: Veistrekningen fra E10 til Henningsvær over to enveiskjørte 
broer, må rustes opp både med hensyn til trafikkdimensjonering i veibredde og akseltrykk, 
og med tanke på god trafikksikkerhet. 

 
Henningsvær er en betydelig turistattraksjon i Lofoten, og et trekkplaster for tilreisende i 
hele sommerhalvåret. Alle turistbusser som kommer til Lofoten, samt turistbusser som 
server alle turistskipene til Lofoten, skal besøke Henningsvær. Dette skaper en stor 
belastning og mange trafikkfarlige situasjoner på de smale veiene og broene til/fra 
Henningsvær. 
 
Fiskerinæringen er i vekst med fokus på et nytt Lofotfiske med betydelig oppsving. Smale 
veier med usikre veikanter, havet som kontinuerlig skyller opp mot veikantene samt 
enveiskjørte broer medfører både større og flere trafikkfarlige situasjoner, samt 
begrensninger for kjørende og store vedlikeholds-kostnader for Vegvesen/Fylke. 

 
8. Felles storflyplass for Lofoten. Vågan kommune har gjort eget vedtak på forslaget om å 

utrede en felles storflyplass som foreslått i forslag til NTP. Vågan kommune er svært positiv 
til denne utredningen. Se vedlagte uttalelse. 

 
Vedlagt følger Vågan kommunes uttalelse ved. felles flyplass for Lofoten. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Rolf G. Nicolaisen 
Spesialrådgiver 
 
 
 
Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift 
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Uttalelse til NTP 2014 - 2023 fra Vågan kommune vedr. flyplass-struktur 
 
Vi viser til vårt brev av 17.04.12 hvor vi anmodet om å få utsatt frist for å gi uttalelse vedr. 
ovennevnte med særlig tanke på flyplass-struktur i Lofoten. Fordi Lofotrådet ikke gir en felles 
uttalelse, har Vågan kommune valgt å komme med en særskilt høringsuttalelse. 
 
Formannskapet har derfor i dag behandlet NTP 2014 – 2023 med særlig fokus på flyplass-struktur 
og gjort følgende enstemmige vedtak: 
 
1. Vågan kommune vil ha utredet både Gimsøy og Hadselsand som storflyplass med minimum 

2000 meters rullebane, men med prioritet på Gimsøy fordi det samlet sett har de laveste 
investeringskostnader og trolig kan gjennomføres raskest.  

 
2. Begge alternativer utredes samtidig, hvor også utredning av nye vegløsninger i Lofoten og 

Vesterålen gjennomføres parallelt i sammenheng med fremtidig flyplass-struktur. 
 
3. Svolvær og Leknes flyplasser har sammen i dag Norges største regionale flyplass-trafikk med 

ca. 174.000 passasjerer i 2011 og en antatt prognose for 2012 på nær 200.000 passasjerer 
ekskl. transitt. En felles flyplass for Lofoten slik Avinor og transportetatene har foreslått i forslag 
til Nasjonal Transportplan 2014 – 2023, vil styrke nærings- og bosettings-grunnlaget for hele 
Lofoten, og sikre fremtidig flykapasitet, flyruter og konkurranse for lavere flypriser og statlige 
utgifter til infrastruktur. 

 
Særlig er det viktig at Lofoten som et av Norges fremste reiselivsprodukter i større grad er 
tilgjengelig for det internasjonale marked ut fra de krav som dette markedet stiller til transport 
og kvalitet. 
  

4. Vågan kommune mener at fremtidig flyplass-struktur for Lofoten – og Vesterålen – må sees i et 
langsiktig perspektiv og ikke inneha kortsiktige løsninger som i løpet av 10 – 12 år på nytt må 
revurderes.  

 
 
Med vennlig hilsen 
 
Rolf G. Nicolaisen 
Spesialrådgiver 
 
Kopi til:    
Flakstad kommune   8380 RAMBERG 
Hadsel kommune   8450 STOKMARKNES 
Lars E. Rønneberg Nordland Fylkeskommune    
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Lofotrådet   8376 LEKNES 
Moskenes kommune   8390 REINE 
Vestvågøy kommune   8370 LEKNES 
 
 
 
 
Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift.
 


