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Handlingsprogram 2018 - 2023 (2029) Statens vegvesen og Kystverket Høringsuttalelse fra Lofotrådet
Kommentar til Statens vegvesen Handlingsprogram 2018-2029
Lofotrådet er fornøyd med Handlingsprogrammets hovedmål: framkommelighet, transportsikkerhet og
klima og miljø som grunnlag for investering og arbeid med gode og fremtidsrettede løsninger for
samferdsel i landet.
Målene beskrives slik:
Bedre framkommelighet for personer og gods i hele landet
Redusere transportulykkene i tråd med nullvisjonen
Redusere klimagassutslippene i tråd med en omstilling mot et lavutslippssamfunn og
redusere andre negative miljøkonsekvenser
Vår region er en stor aktør i nasjonal sjømatnæring, og at det er av betydning at en nasjonalt ivaretar
og utbedrer kommunikasjonsløsninger der en kan forvente framtidig vekst i næringsliv. Lofoten har
også betydelig vekst i reiselivsnæringene, og er avhengige av både god fremkommelighet og
tilrettelegging som reduserer klimagassutslipp, reduserer negative miljøkonsekvenser og hindrer
ulykker knyttet til transportløsninger, enten det er næring-/offentligtransport, privatbil eller sykkel.
Lofotrådet har derfor innspill til Handlingsprogrammet.

Tunell sikring – Utbedring av bruer
Kravene i tunnelsikkerhetsforskriften skal innfris innen 2023, og av effektivitetshensyn gjennomføres
andre utbedringstiltak i de aktuelle tunnelene samtidig. Vi vil påpeke at lytteforhold for DAB radio
må bedres i flere av tunellene på E10 i Lofotregionen. I enkelte tuneller er det ikke radioforbindelse i
det hele tatt.
Muligheter for selvbetjente varslingsanlegg mht syklende må på plass, og antas montert samtidig med
andre samtidige arbeider i de aktuelle tunellene og rasoverbygg.
Lofotrådet er glad for at det prioriteres sykkelveg- og skolevegtiltak, universell utforming av
holdeplasser, utbygging av knutepunkter, tiltak for å innfri miljøkrav og bygging av døgnhvileplasser
for tungtransporten.
Framkommelighet på E10 betyr at det må gjøres grep i forhold til eksisterende flaskehalser, ettersom
dagens E10 ikke er tilpasset utviklingen av moderne busser og store kjøretøy. Det er nødvendig å

snarest gjennomføre enkelttiltak som utbedring av enkelte bruer slik at disse får to kjørefelt og plass
for «myke» trafikanter.

Regelverk og ny teknologi
Når Statens vegvesen vil videreutvikle sin rolle som regulator og tilrettelegger for ny teknologi og
digitale løsninger, samtidig som virksomheten skal effektiviseres, kan Lofoten vurderes som aktuelt
testområde.
Lofoten er tydelig avgrenset, og regionen har en rekke samferdselstilbud som fly-, buss-, bil-, sykkel-,
båt-, hurtigbåt- og fergetransport som til dels spiller sammen. Og med trafikanter fra utlandet som
ferierer i regionen har vi også andre utfordringer i ulike årstider.
I forbindelse med justering av regelverk bør en vurdere krav om/dokumentasjon for glattkjøringskurs
for utenlandske sjåfører, slik at både vinterutrustning i form av vinterdekk og tilstrekkelig kompetanse
er tilstede når de skal ferdes på norske vinterveger, slik at en sikrer god trafikksikkerhet og
framkommelighet under vanskelige forhold.

Drift - kosteffektivitet
I Handlingsplanen beskrives drift av vegnettet å omfatte alle oppgaver og rutiner som er nødvendig
for at vegnettet skal fungere godt for trafikantenes daglige bruk og for å holde god miljøstandard.
Dette er aktiviteter som brøyting, strøing med salt og sand, vegoppmerking, vask og renhold, fornying
av skilt, skjøtsel av grøntarealer, trafikkstyring, trafikantinformasjon med mer.
Lofotrådet registrerer at Samferdselsdepartementet har etablert et eget selskap Nye veier AS, med
sikte på å effektivisere bygging og drift av nye veistrekninger på en mer rasjonell og kosteffektiv
måte.
For trafikanter er det til tider en utfordring å oppleve ulik standard når det gjelder drift/vedlikehold på
hhv riksvei, fylkesvei og kommunal vei. Veier – uansett eier - har samme utfordringer, og samkjøring
av driftsansvar vil kunne gi effektiviseringsgevinst - «stordriftsfordeler» - ved utnyttelse av materiell
og mannskap på en rasjonell måte. I dag opplever vi at ulike aktører med ansvar for vei kjører «etter
hverandre», noen på arbeidsoppdrag på aktuell vegstrekning, og noen i transport for å komme til den
parsellen som gjeldende eier/driftsansvarlig har ansvar for. Ordningen kan virke både byråkratisk,
miljøbelastende og lite kosteffektivt.
Koordinering og samling av driftsansvar for alle offentlige bil- og gang/sykkelveier i en region bør
vurderes, med sikte på bedret framkommelighet og trafikksikkerhet for å oppfylle standarden på
vegnettet som bestemt i retningslinjer, jfr. hovedmål for Handlingsprogrammet.

OPS-prosjekt E10
Lofotrådet er godt fornøyd med planlagt fremdrift for E10/rv 85 Tjeldsund-GullesfjordbotnLangvassbukt, med sikte på stortingsvedtak i 2019 og byggestart i 2021, og vil be om at krysning av
Tjeldsundet (Konsept 3) tas inn så snart som mulig. Ny kryssing av Tjeldsund ved Sandtorg er et
tiltak som gir best effekt med hensyn til avstand og tidsbruk for næringstransport fra Lofoten og
Vesterålen til Evenes og til E6/Bjørnfjell. I tillegg styrkes samfunns beredskap vesentlig ved at
krysning av Tjeldsundet gjennom en ny tunell kan foregå uansett vær.
Nasjonal ferjestrategi

I forbindelse med fergetrafikken beskrives det i handlingsprogrammet at behovene på landsiden er
større enn tidligere antatt, og at en gjør budsjettjusteringer mht nødvendige investeringer. Som
tidligere meddelt er det behov for snarlige utbedringer av fergeleier både på Røst og Værøy, og vi
antar at planens beskrivelse om at
«Den økonomiske rammen vil sikre tilstrekkelig kapasitet i riksvegferjedriften til å unngå
økning i antall gjenstående kjøretøyer samlet sett, opprettholde dagens rutetilbud og ivareta
regjeringens vedtak om krav til null- og lavutslipp ved utlysning av nye anbud. Ved vurdering
av forbedret service vil økt frekvens på de mest trafikkerte strekningene prioriteres. Det vil bli
lagt vekt på næringslivets behov».
også omfatter Røst/Værøy.
Ut fra Handlingsprogram for Statens vegvesen 2018 – 2023 kan vi ikke se at det det er avsatt midler
til utbedring av fergekai på Værøy og Røst i den perioden planen skal gjelde. Det er nødvendig med
snarlig utbedring og en ekstra kjørebro, for å gjøre det sikrere for fergene å komme til kai i dårlig vær.
Dette har i mange år vært tatt opp med veietaten, og er særlig aktualisert etter at nye ferger ble satt i
drift i 2013. Helheten i komplettering/ferdigstillelse må vektlegges.
Videre:
«Statens vegvesen har i forbindelse med utlysning av nye anbud fokus på å sikre samordning
mellom ferje, ferjekai, landareal og øvrig landbasert infrastruktur som er nødvendig for
ferjedriften.»
Lofotrådet har forventning om at god samordning kommer på plass med hensyn til fergeleiene i
Lofoten, ikke minst ved Moskenes fergekai som i lang tid har vært uten tidsmessig infrastruktur for
reisende. Ved fergekaier må det etableres digitale informasjonstavler.
I forbindelse med billettkjøp må gjennomgående billetter (både for person og kjøretøy) være del av
anbudsgrunnlaget når strekninger lyses ut. Lofotrådet er enig i å innføre ordning med sentral
tjenesteleverandør som gjør at trafikanten kan knytte sin AutoPASS-brikke opp mot en lokal avtale
om rabatt på ferje (jfr. også gjennomgående billettordning).
I forbindelse med havneutbygging/cruisehavner må det etableres landstrømanlegg, både for å dekke
fartøyenes behov for energiforsyning ved landligge og for ladning av fartøy som en etter hvert venter
vil bruke el-kraft til fremdrift.

Dyrket jord
Lofoten har et betydelig landbruk i nord-norsk sammenheng, og Lofotrådet er fornøyd med at
hensynet til dyrket jord skal ivaretas i planprosesser og vurderes både når det gjelder arealbruk,
trasévalg og utbyggingsstandard – og at det fokuseres på kvalitet framfor kvantitet, slik at den mest
drivverdige jorda sikres best mulig. Plassering av vei må legge jordvern til grunn.

Statlig plan
Lofotrådet støtter forslag om å bruke statlig plan i større grad for store prosjekter, noe som forventes å
gi mer forutsigbarhet og mindre tidsbruk for å sikre rask og effektiv planprosess.

Forskning og utvikling
Forskning er ofte grunnlag for innovasjon og kosteffektiv utvikling av produkter og tjenester, og
forskning og utvikling (FoU) skal bidra til at en møter dagens og framtidens utfordringer med bedre
og mer effektive løsninger.
FoU bidrar til en kontinuerlig utvikling av ulike ansvarsområder og fagmiljøer, og gir et potensial for
gevinst, både samfunnsøkonomisk og i rene besparelser for staten. FoU er også et viktig virkemiddel
for å sikre faglig oppdatering og faglig støtte av ansatte.
Når det gjelder målene i Meld. St. 33 (2016-2017) Nasjonal transportplan 2018-2029 og
virksomhetsstrategien, som gir føringer for bruk av FoU-midlene og innretning av FoU-virksomheten,
vil vi påpeke behovet for å involvere regionale FoU miljø/-aktører – både for å gi grunnlag for mer
lokal verdiskaping, men også for å styrke regionale kunnskapsmiljø med relevant
kompetanseoverføring og utvikle samarbeid med andre regioner som kan bidra til økt innovasjon
nasjonalt, og som kan bidra til å nå målene i virksomhetsstrategier i flere sektorer.
Når større FoU-programmer eller mindre FoU-prosjekter utlyses må kontrakter tilpasses slik at ikke
bare de store universitetene, forskningsinstitutter eller rådgivningsfirma ser muligheter for å
konkurrere om oppdrag.
På denne måten vil FoU-samarbeid nasjonalt lettere nå mål om å øke den totale forskningsinnsatsen
innenfor samferdsel og å utnytte tilgjengelige ressurser best mulig. Aktiv deltagelse i
Forskningsrådets programmer gir et stort utbytte for involverte, og gir tilgang til et stort
kunnskapsnettverk som en kanskje kan utnytte i andre sektorer. Gjennom et felles engasjement
styrkes også regionale FoU miljøers mulighet for å delta i Rammeprogrammene til EU som utgjør det
mest omfattende internasjonale FoU-samarbeidet.
Et mål som presenteres i Handlingsprogrammet er at
«Effektivisering i Statens vegvesen omfatter alle deler av virksomheten, som byggherre,
planlegging, forvaltning, trafikant og kjøretøy og ledelse- og støtteprosesser. Effektivisering
skal bidra til at en større del av totalrammen blir brukt til blant annet drift og vedlikehold enn
om det ikke hadde vært gjennomført effektivisering.»
I denne sammenheng er det godt grunnlag for å invitere kunnskapsaktører – gjerne med tilknytning til
aktuelle regionale prosjekter - til å bidra med følgeforskning og slik gi grunnlag for å måle effekt av
gjennomførte tiltak.

Konseptvalgutredninger med ekstern kvalitetssikring (KVU/KS1)
Lofotrådet synes at arbeidet med Konseptvalgsutredninger har god framdrift.
Når det gjelder KVU/KS1 som ble behandlet av regjeringen i 2013, med videre planlegging som skal
ta utgangspunkt i innkorting av strekningene Kanstabotn – Fiskfjord og Sandtorg – Evenes flyplass,
vil vi minne om at det er ny kryssing av Tjeldsundet (v/Sandtorg) som gir størst innkorting av

tid/strekning mellom Vesterålen/Lofoten og Evenes/E6/Bjørnfjell. Tiltaket gir også ekstra mulighet til
kryssing av Tjeldsundet de dager Tjeldsund bru er stengt, og tiltaket bør også av den grunn prioriteres.

KVU for E10 Å – Fiskebøl
Vi er kjent med at KVU/KS1 ble behandlet av regjeringen i 2017, med anbefaling om at videre
utvikling av E10 skal ta utgangspunkt i utbedringer av eksisterende veg, ny veg forbi Lyngværfjellet
og skredsikringstiltak.
Lofotrådet er fornøyd med at stortinget prioriterer å bygge tunnel fra Ørsnes til Lyngvær i Vågan
kommune Dette tiltaket gir god tidsbesparing i reisetid og er et viktig tiltak for positiv utvikling i
Lofoten og styrker BAS området. Lofotrådet er ikke enig i Regjeringens anbefaling i 2017 om
utbedringer knyttet til eksisterende vei, et tiltak som både vil virke forstyrrende i trafikkavvikling
gjennom anleggsperiode, bygger ned matjord, ikke oppnår ønsket reduksjon i reisetid og som etter
vårt syn ikke er samfunnsøkonomisk beste løsning i et lengre perspektiv.
Vi vil påpeke at hovedmålene som er nevnt innledningsvis i Handlingsprogrammet best nås ved
bygging av ny vei.
Videre må «Bainveien» i Flakstad fremskyndes som et eget rassikringstiltak.
E10 må også forlenges via fergestrekningen til Røst, slik at fergekaier på Værøy og Røst inngår.
Lofotrådet vil også minne om behov for rasteplasser med hurtigladekapasitet for el-biler, servicetilbud
(inkl trådløst internett) med mulighet for standardiserte betalingsløsninger. I Lofoten er det også
nødvendig å legge til rette for trygg parkering ved naturlige «foto-stopp». Vi minner om at parkering
generelt ofte er avgiftsbelagt, og bruk av bom med betalingsløsning vil kunne gi midler til drift og
vedlikehold av denne typen servicetilbud.

Kommentar til Kystverkets handlingsprogram for 2018 – 2023
Lofotrådet registrerer regjeringens havnestrategi som medfører ansvarsoverføring av fiskerihavner fra
daværende Fiskeri- og kystdepartement til Samferdselsdepartementet.
NTP 2018 – 2029 er den første planen som er lagt frem etter at ansvaret for fiskerihavner ble overført
fra Næringsdepartementet til Samferdselsdepartementet. Vi merker oss at det for NTP perioden 2018
– 2023 er avsatt midler til svært få tiltak knyttet til fiskerihavner. Vi merker oss også at
Kystdirektøren i sin innledning til handlingsprogrammet fremhever at ansvaret for fiskerihavner
overføres fra Kystverket til regionalt folkevalgt nivå i 2020, men at prosjekter som startes opp før
2020 vil sluttføres av Kystverket.
Vi finner det gledelig at flertallet i transport- og kommunikasjonskomiteen har avgitt en merknad til
NTP 2018 – 2029 mener at utbedring av havn og fergeleie på Værøy og Røst er nødvendig for å gi
kommunen og fiskerinæringen økt verdiskapning og næringsgrunnlag, i tillegg til å være nødvendig
for beredskapen i kommunen og forebygging av grunnstøtinger. Flertallet mener at utbedring av
havnen og fergeleier er viktig for næringsgrunnlaget i regionen og ber regjeringen vurdere å følge opp
dette prosjektet på egnet måte.
I handlingsprogrammet legges det vekt på å ta grep om vedlikeholdsetterslepet på
navigasjonsinstallasjoner. Lofoten har et betydelig antall navigasjonsinnretninger (stenger, lykter,
hurtigbåtmerker, varder etc)) og i våre kystområder er vi mye utsatt for hardt vær. Fiskarlag og andre
brukere har meldt inn mange behov om å sette opp merker som er tatt av været.

Vedlikeholdsetterslepet gjelder også uværsskader i havner og på moloer. Der er det stort etterslep som
følge av manglende bevilgninger, som igjen fordyrer prosjekter da skadeomfanget øker for hver storm.
I handlingsprogrammet er det lagt opp til at etterslepet skal lukkes i perioden 2018-2023, men i
Budsjettforslaget for 2018 (St. prp. 1) ligger ingen nye midler for å starte opp dette arbeidet.
Etter vår oppfatning er det i NTP 2018 – 2029 en redusert satsing på fiskerihavner i planens første
periode. Dette er tilsynelatende en konsekvens av at behovene til investeringer i fiskerihavner har tapt
i konkurranse med andre formål knyttet til samferdsel. Etter vår oppfatning er dette en uheldig
utvikling som ikke samsvarer med den økte næringsaktiviteten man forventer og som allerede leverer
viktige bidrag til nasjonal verdiskaping.
I og med at Kystverket også har et ansvar for nasjonal forurensing av hav og sjø, har vi forventning
om at det nye nasjonale olje- og miljøsenteret i Lofoten og Vesterålen gis en rolle i denne
sammenhengen.
Regionreformen spiller en stor rolle for hvordan Kystverkets virksomhet blir fremover. Forslaget om å
overføre de statlige fiskerihavnene til et regionnivå medfører at ingen nye fiskerihavneprosjekter
startes opp før etter 2020. Både Værøy og Røst fiskerihavner er imidlertid tatt inn i neste periode
2023 – 2029, men oppstart avhenger da av bevilgninger og oppfølgingen i den nye regionen.
Desentralisering av ansvar for utbygging og drift av havner kan medføre økt byråkrati ved oppbygging
av regionale staber, regionale utbyggings- og driftsselskaper – noe som står i kontrast til den modellen
Samferdselsdepartementet har valgt for «Nye Veier AS», hvor en etter vår oppfatning ser mer
rasjonelle og langsiktige løsninger for bygging og drift av infrastruktur.
Ut fra dagens inntektssystem til kommuner og fylkeskommuner er vi bekymret for at tiltak knyttet til
fiskerihavner vil tape i forhold til prioritering av de til enhver tids tilgjengelige ressurser. Kystverket
har opparbeidet en organisasjon og kompetanse som heller bør videreføres i dette spesialiserte
arbeidsfeltet.
Lofotrådet mener Nordland Fylke, eventuelt sammen med andre, bør prioritere å videreføre
kompetansen for vedlikehold og bygging av fiskerihavner i Nordland, ved å bruke Kystverket
Nordland sin kompetanse i fremtiden for gjennomføring av egne prioriteringer. Tilsvarende det som
ble valgt av Nordland fylke ved overtagelse av riksveier fra staten. Da valgte fylkeskommunen å ikke
bygge opp parallell organisasjon, men overlot fortsatt operativt ivaretakelse til statens vegvesen.

Vennlig hilsen
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