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Forord 

Analyse av veg- og lufthavnutbygging i Lofoten var en del av arbeidet med Nasjonal transportplan 
(NTP) 2022-2033. I meldingen ble ikke bedre veg og ny flyplass prioritert, men Stortingskomiteen ba 
Samferdselsdepartementet arbeide videre med planene for utbedring av E 10 og ny flyplass i 
Lofoten. 

Denne rapporten er et forprosjekt som gir anbefalinger om hvordan Lofotrådet skal gå fram for å få 
realisert ny veg og ny storflyplass; hvilke sentrale temaer som det bør jobbes med i neste faser, 
hvorledes arbeidet bør organiseres lokalt, og initiativ opp mot sentrale politiske prosesser. Et viktig 
hovedmål er neste NTP (NTP 2026-2037) som skal legges fram og behandles våren 2025. 

Lofotrådet og næringslivet i regionen har vært involvert i arbeidet og kommet med gode innspill 
underveis. 

Arbeidet har vært ledet Jon Sjølander, med Jon Inge Lian og Knut Fuglum som prosjektmedarbeidere. 

 

 

Jon Sjølander, prosjektleder 

Oslo 29. april 2022 
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Sammendrag 
Lofotrådet har bedt om en anbefaling om fremgangsmåte for å få politisk vedtak om «fremtidig 
transportløsning Lofoten» (ny E 10 mellom Svolvær og Leknes og storflyplass på Leknes). Prosjektet 
har stor regional betydning og samfunnsnytte og det anbefales at dokumentasjonen underbygges 
ytterligere. Det bør være en målsetting å få hele prosjektet vedtatt i NTP i 2025 og hovedsakelig 
gjennomført innen 2030. Dette vil kreve en svært stor innsats med faglig dokumentasjon, politisk 
påvirkning og planarbeid. 

Den 12.01.2022 ble Jon Sjølander, med støtte fra Jon Inge Lian og Knut Fuglum, engasjert for å gjøre 
en utredning om hvilke tiltak som bør iverksettes for å realisere forslagene i rapporten «Fremtidig 
transportløsning i Lofoten» fra Avinor og Statens Vegvesen i 2020. I rapporten ble det anbefalt å 
bygge ny E 10 mellom Svolvær og Leknes, etablere» storflyplass» på Leknes og å legge ned de to 
eksisterende lokale flyplasser. 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), men det bør legges inn marginer for noe høyere 
kostnader. 

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 SVV støtte fra flertallet i transportkomiteen og det 
ble anbefalt at veg og flyplasstiltakene skulle gjennomføres parallelt. Det er foreløpig ikke avklart 
hvorledes Samferdselsdepartementet vil følge opp komiteens merknader. 

I vår utredning påpekes det at 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. Alle 
deler av Lofoten vil totalt sett få et bedret transporttilbud med kortere reisetid og lavere billettpriser. 
For næringslivet og offentlige tjenester vil prosjektet være av avgjørende betydning og 
transportnæringen og luftfartens klimatiltak de neste 10-15 årene vil styrke prosjektets bærekraft i 
Lofoten.  

Det anbefales at det igangsettes et systematisk arbeide med sikte på å få vedtak i NTP-prosessen i 
2025 om både ny E 10 og flyplass. Videre bør det søkes oppnådd budsjettmessig realisering i 
statsbudsjettet for 2026/27. Målsettingen bør være å få mesteparten gjennomført innen 2030. 

Ovennevnte målsetting krever et omfattende planmessig og strategisk arbeide. En vil møte stor 
konkurranse fra andre større prosjekter og det må settes av betydelig ressurser til å gjennomføre 
arbeidet. Det anbefales etablert et regionalt aksjeselskap med representanter fra næringsliv og 
offentlige myndigheter og igangsatt en rekke utredninger og planarbeider. Dette anses som viktig for 
å sikre vedtak og fremdrift i den politiske beslutningsprosessen på veg og flyplassiden. Det bør 
snarest mulig initieres møte med Samferdselsdepartementet med sikte på rask oppfølging av 
Stortingets føringer og at det gis et oppdrag til Statens Vegvesen og Avinor om å gjøre nødvendige 
utredninger og planarbeider for å gjøre prosjektet klart for beslutninger i NTP-prosessen. Parallelt 
anbefales det også at Lofoten snarest mulig igangsetter ovennevnte prosjekt for å understøtte NTP-
prosessen og sikre politisk gjennomslag og prioritet. Dette fordi målsettingen om vedtak i 2025 og 
gjennomføring ca 2030 er meget krevende.    

I rapporten har vi skissert en rekke oppfølgingspunkter som det bør arbeides videre med. Noen av 
disse er knyttet til den politiske beslutningsprosessen frem til NTP-vedtaket i 2025. Andre punkter er 
knyttet til plan- og utredningsarbeidet som må gjøres før/etter NTP-prosessen. De viktigste 
oppfølgingspunktene er: 

• Etablering av organisasjon for å drive arbeidet med påvirkning og ekstra dokumentasjon av nytte 

• Kontakt med Samferdselsdepartementet for 
o Avklaring mht ramme og Statlig plan for E 10 og føringer for arbeidet 
o At Avinor får i oppdrag å oppdatere sine analyser for ny flyplass, mer konkretisert 

• Utredninger for ytterligere dokumentasjon av nytten av flyplass og veg  
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1 Innledning 

1.1 Om rapporten 
Denne rapporten omhandler forprosjektet- «samlet transportløsning» i Lofoten. Formålet er å 
anbefale hvordan Lofotrådet skal gå fram for å få realisert ny veg og ny storflyplass; hvilke sentrale 
temaer som det bør jobbes med i neste faser og hvorledes arbeidet bør organiseres lokalt og i 
forhold til sentrale politiske prosesser. 

Avinor og Statens vegvesen (SVV) utarbeidet i 2020 en helhetlig transportanalyse for Lofoten og 
Vesterålen hvor flyplasslokalisering sees i sammenheng med vegløsninger. Leknes ble vurdert som 
det beste alternativet og ble anbefalt i rapporten fordi den er samfunnsøkonomisk lønnsom og i 
tillegg gir utvikling og nytte for befolkning og næringsliv som følge av raskere og billigere 
direkteforbindelse til Oslo. Nytten av storflyplass øker jo raskere vegforbindelsene mellom Leknes og 
Svolvær blir. Vegtiltak vil også styrke en felles bo- og arbeidsmarkedsregion.  Til tross for at vegtil-
takene isolert sett er samfunnsøkonomisk ulønnsomme, anbefalte rapporten at de inkluderes i en 
samlet pakke. Ved begrenset ressurstilgang pekte rapporten på at rask vegforbindelse mellom 
Svolvær og Leknes prioriteres først fordi de er en forutsetning for flyplassens lønnsomhet og 
markedsutvikling. 

Menon har senere gjort beregninger som hever vegtiltakenes lønnsomhet som følge av oppdaterte 
trafikkprognoser og tidsverdier. Videre er det gjort beregninger om mernytte. 

NTP 2022-2033 viser til utredningen fra Avinor og SVV og uttaler: «Utredningen konkluderer også 
med at veiprosjektet bør prioriteres før lufthavnstrukturen endres. Veiprosjektet er ikke blant de 
konkrete prioriteringene i første seksårsperiode. Foreløpig er det derfor ikke grunnlag for å gjøre 
endringer i lufthavnstrukturen for Lofoten, Ofoten og Vesterålen.» 

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.» 

Denne rapporten gir anbefalinger om videre analyser spesielt mht virkninger for regionen av 
transporttiltakene (kap 2) men også mht klima og miljø (kap 3). Kapittel 4 beskriver planprosessene 
for flyplass og veg. Kapittel 5 og 6 gir råd om prosess og organisering for å få realisert tiltakene så 
raskt som mulig. Kapittel 7 gir hovedkonklusjoner. 

 

1.2 Utgangspunkt og forutsetninger  
Analysen fra Avinor og SVV i 2020 pekte på de viktigste utfordringer som utløser behov for ny lufthavn: 

• Høye billettpriser 
• Små fly med lav kapasitet 
• Noe usikkerhet mht framtidig flytilbud 

En ny storflyplass vil redusere reisetida til Oslo, gi langt billigere billetter og økt kapasitet, og ha stor 
betydning for regional utvikling i hele Lofoten. I tillegg er det behov for sikrere og raskere 
vegforbindelser som kan skape felles bo- og arbeidsmarkedsregioner og øke effekten av en 
storflyplass i regionen. Alt dette gjelder fremdeles.  
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Rapporten fra Avinor og SVV (2020) har noen forutsetninger som fortsatt gjelder: 

• Godkjent satellittbasert kurvet innflyging 
• Nedleggelse av eksisterende flyplasser 
• Bred politisk oppslutning i regionen 
• Finansiert over statsbudsjettet 

Videre er det vedtatt, og vil bli gjennomført, vegprosjekter som det må tas hensyn til. OPS-prosjektet 
E 10 /rv85 Tjeldsund–Langvassbukt «Hålogalandsvegen» vil stå ferdig anslagsvis 2029/30 og 
reduserer reisetiden til Evenes lufthavn med 35 min for Lofoten. Svolvær vil få 1:40 time til Evenes, 
mens Leknes får 2:45 time. Den reduserte reisetiden vil føre til at flere som i dag flyr fra Svolvær og 
Leknes lufthavner, i fremtiden vil benytte Evenes som utgangspunkt for sine reiser. En ny storflyplass 
i Lofoten vil ta tilbake «lekkasjen» over Evenes. Andre vedtatte vegprosjekt i regionen forutsettes 
gjennomført uavhengig flyplassprosjektet. Moskenes (Sørvågen) har en drøy time til Leknes og vil 
komme godt under 1 time reisetid med vedtatte/planlagte vegforbedringer i ytre Lofoten. 

I NTP 2022-2033 er det sagt at veg bør prioriteres først for å få full nytte av ny storflyplass. Et flertall i 
Stortingskomiteen uttalte imidlertid at prosjektene måtte planlegges og realiseres parallelt og få god 
framdrift.  

En kan altså velge å kjøre fram både veg og flyplass parallelt (som komiteen uttalte), eller prioritere 
vegutbygging først (som NTP-meldingen uttrykte). Hvis det siste velges, bør en imidlertid uansett 
fortsette utredning og planlegging av flyplassen med tanke på rask realisering etter at vegutbygging 
er vedtatt. Vi har redegjort for ulike alternativer og hva de innebærer nedenfor. 
 

1.3 E 10 og storflyplass.  Hovedalternativer for prioritering og implementering 
Som tidligere nevnt ble det anbefalt storflyplass på Leknes og ny E 10 mellom Svolvær og Leknes. Den 

foreslåtte regionale transportløsningen representerer totalt sett et betydelig økonomisk løft, kanskje 

henimot 7 mrd kr. Det er derfor langt frem før dette eventuelt blir realisert. Det er nødvending med 

en grundig dokumentasjon av den regionale nytten, et omfattende planleggingsarbeid og 

profesjonalitet i den politiske prosessen. Disse elementene er hovedfokus i denne rapporten og må 

svares ut dersom en skal oppnå bindende vedtak. 

Med en så stor økonomisk ramme er det er også et sentralt strategisk spørsmål hvilke alternativer 

som finnes mht hvordan forslag om veg og flyplass bør fremmes i den politiske prosessen. Vi 

registrerer at dette også er en debatt i regionen. Vurderingene er knyttet til hva som er viktigst, om 

det er fordeler/ulemper med å kombinere dem, om det er strategisk smart å fremme forslag om 

«alt» eller bare deler, for eksempel bare ny E 10. Enkelte er også skeptiske til endringene generelt 

sett, utfra miljøhensyn eller fordi en mener at dagens struktur er den beste. 

Den sentrale prosessen for å vinne politisk oppslutning om tiltakene er knyttet til NTP for perioden 

2026-2037. Denne vil bli lagt fram og behandlet i Stortinget våren 2025. Dette er den helt sentrale 

plan- og beslutningsprosessen og den besluttes i Stortinget hvert 4 år. Den mest kritiske milepælen 

på kort sikt er å få Samferdselsdepartementet til å gi utredningsoppdrag til Avinor og Statens 

Vegvesen med et tilfredsstillende stramt mandat og i henhold til føringene fra Transportkomiteens 

behandling av gjeldende NTP i 2021. Det bør tas initiativ overfor departementet før sommeren 2022. 

Følgende hovedalternativer kan skisseres i forhold til NTP-prosessen: 

1) Fremme forslag om både E 10 og flyplass i NTP-prosessen med sikte på vedtak i 2025 (og 

statsbudsjettet i 2026/27). Deretter gjennomføring så raskt «som mulig», dvs hovedsakelig 

fullført innen 2030. 

2) Bare fremme forslag om E 10 i NTP-prosessen mot 2025. Vurdere storflyplass på et senere 

tidspunkt. 
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3) Bare fremme forslag om storflyplass i NTP-prosessen mot 2025.Vurdere E 10 på et senere 

tidspunkt 

I alle alternativene forutsettes det at Svolvær lufthavn legges ned til slutt. Det kan også være aktuelt 

å vurdere «kompenserende» tiltak, som for eks. bompenger og delfinansiering av flyplassen i flere av 

alternativene. 

Vår anbefaling går på alternativ 1. Dette alternativet svarer ut den regionale begrunnelsen for ny 

transportløsning. Alternativet er økonomisk mest utfordrende, men vil også virke mest samlende på 

hele regionens behov. Det fanger også opp det forhold at det er en sammenheng mellom flyplass og 

veg. Flyplassen blir mere lønnsom jo bedre vegen er, og flyplassen fungerer som et ekstra argument 

for bedre veg. Det anbefales derfor at en søker å få vedtak om både veg og flyplass i NTP-prosessen 

og en raskest mulig gjennomføring deretter. Alternativet likner også mest på flertallsvedtaket i 

Transportkomiteen om at tiltakene bør gjennomføres parallelt.  

Dersom de økonomiske rammene nødvendiggjør en differensiert implementering, anbefales det at E 

10 får en raskere fremdrift enn flyplassen. Dette ble også foreslått i utredningen fra 2020. Vår 

vurdering er imidlertid at dette eventuelt blir en «back-up» løsning som vurderes i 

beslutningsprosessen og at den ikke fremmes som noe primærforslag. 

Det må understrekes at selv om veg og flyplass er vurdert utfra samlet effekt på utviklingen av 

Lofoten, må ikke dette vedtas og gjennomføres samtidig. Slik sett vil ikke mulighetene for ny E 10 

svekkes av at den foreslås i sammenheng med ny flyplass. Tvert imot anses dette å bedre 

samfunnsøkonomien og slik sett øke mulighetene.   

Dersom en ikke legger opp til et prosjekt som også inkluderer flyplassen vil det være risiko for at 

«totalprosjektet» vil henge i luften. 

Alternativ 2 vil være akseptabelt utfra erkjennelsen av at dette er et tiltak som er bredt ønsket i 

regionen og at det muligens kan være noe lettere å få aksept for. På den annen side vil det skyve 

flyplassen ut i en usikker fremtid, muligens langt ut på 30 tallet, og svekke noe av begrunnelsen for 

hele totalprosjektet. Dersom flyplassen ikke synliggjøres som et eksplisitt forslag er det også risiko for 

at ønske om kostnadsreduksjon fører til at det ikke velges tidsoptimal trase mellom Svolvær og 

Leknes. 

Vi tror at alternativ 3 er teknisk/ planmessig mulig og det «rimeligste» tiltaket økonomisk sett. Det 

har imidlertid mange utfordrende aspekter og vil være vanskelig å gjennomføre i praksis. Dersom ny 

E 10 ligger langt fram i tid vil en måtte leve lenge med en suboptimal løsning. Slik sett virker 

alternativet urealistisk og ineffektivt. En vil ikke få forventet trafikkgrunnlag, ruteutvikling og positiv 

samfunnsøkonomi på flyplassen før på et mye senere tidspunkt. Forslaget vil også kunne føre til 

sterke interne konflikter, jfr erfaringene på Helgeland. Det kan imidlertid ikke utelukkes at det kan bli 

et press i favør av alternativet dersom Lofoten ikke samler seg om alternativ 1. En risikerer da at 

regionen blir delt der Vest-Lofoten prioriterer flyplass og Øst-Lofoten prioriterer veg. Behovet og 

ønsket om en samlet innstilling taler således for alternativ 1.    

Det vil, uansett, være meget krevende å få bindende politiske vedtak og tilsvarende 

budsjettoppfølging i 2026/2027. I forhold til andre tilsvarende prosjekter vil dette oppfattes som en 

rask fremdrift og dette i en økonomisk rammesituasjon der det er en rekke andre etablerte 

prosjekter som «står for tur» og nye prosjekter som vil bli definert som «kritiske».  

Samtidig vil det å ikke fremme forslag på «totalpakken» åpne for andre «konkurrenter» i Nord-Norge 

eller andre deler av landet. Dette kan dels være prosjekter som nå avventer behandlingen av 

forslaget om ny samlet transportløsning i Lofoten eller som har «ventet» lenge og har utfordringer 

med å få gjennomslag. 
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Det er utvilsomt et faktum at veg og flyplass hører sammen og styrker hverandre faglig og 

samfunnsøkonomisk. De vil skape en sterkere samlet region. Vegen styrker de interne 

forutsetningene for en effektiv bo- og arbeidsmarkedsregion og flyplassen øker regionens effektivitet 

gjennom den eksterne tilknytningen til landet for øvrig. Det er ikke noe teknisk plan/budsjettmessig 

problem å skille veg og flyplass i vedtaks- og gjennomføringsfasen, men som faglig argument anses 

det å være en fordel å fokusere på sammenhengen, ikke en ulempe.   

Det kan også bemerkes at flere av de prosjektene som nå drøftes som hovedkonkurrenter i 2025 

(som ny flyplass Rana og muligens ny flyplass/ny by i Bodø) vil være realisert eller under 

gjennomføring på dette tidspunktet. Slik sett vil de ikke være fremtidige konkurrenter. I praksis vil en 

«forsiktig» strategi hvor bare en del av transportløsningen foreslås (eks E 10) kunne åpne arenaen for 

«nye» konkurrenter.     

Oppsummert vil vi presisere at det er flere måter å kombinere veg og flyplass på. Begge tiltak er 

imidlertid nødvendige for å få den regionale effekten som ligger til grunn for Lofotrådets ambisjon. 

Det vil derfor være viktig i videre arbeide å synliggjøre og dokumentere den samfunnsmessige 

effekten totalt og på de enkelte sektorer, både for innbyggerne, næringslivet og offentlige tjenester. 

Vår anbefaling er å fremme forslag om begge tiltak i NTP-prosessen, i utgangspunktet parallelt, men 

med opsjon om å forsere E 10 først dersom det av prioritetshensyn er nødvendig å ta deler først.  

Vi vil frarå en strategi der en bare tar veg eller flyplass først, med opsjon om å ta det øvrige på lang 

sikt. Vi vurderer også at dette er «på kanten» i forhold til vårt mandat fra Lofotrådet.   

Uansett vil en stå overfor meget store utfordringer med å få forslag prioritert i NTP-prosessen. Dette 

vil kreve strategisk kloke valg som man står samlet om.  
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2 En sterkere region 

2.1 Regionale konsekvenser av bedret intern tilgjengelighet 
Intra-regionale konsekvenser handler om effekter internt i regionen av at Svolvær og Leknes knyttes 
tettere sammen. Dette gir også effekter for hele Lofoten. 

• Bedre samsvar mellom arbeidstakere og –givere i arbeidsmarkedet, bedre rekruttering av 
arbeidskraft 

• Strukturendringer og stordriftsfordeler i produksjonen 

• Bedre kunnskapsdeling internt i regionen, mer effektiv næringsklynge 

Dette omtales hos Menon (rapport 1/2020).  Rapporten beskriver næringsgrunnlaget og viser til 
veksten i turisme og sjømat, men går egentlig ikke inn på mekanismene over. I tillegg drøfter 
rapporten virkninger på helse- og beredskap, utdanning og sivilsamfunn. 

Helse og beredskap: Redusert reisetid mellom Svolvær og Leknes forventes å gi befolkningen rundt 
Svolvær raskere øyeblikkelig hjelp og raskere tilgang til planlagt behandling på sykehuset i Gravdal. I 
tillegg vil det redusere responstiden til politiet i tidsperioder med lav bemanning. Videre finner 
Menon at vegutbedringen kan gi noe økt samfunnssikkerhet og beredskap i regionen, samt at 
befolkningens opplevelse av trygghet kan bli påvirket. 

Utdanning: En innkorting av reiseveg mellom Leknes og Svolvær i Lofoten vil gi elevene og 
studentene raskere reisetid til spesifikke videregående skoler og fagskoler i regionen. Det reduserer 
belastningen knyttet til lang skoleveg for de elevene som ikke søker seg til nærskolen. Det gir også 
økt valgfrihet for hver enkelt elev/student, hvilket i praksis innebærer en utvidelse av 
utdanningstilbudet for elevene/studentene. De samfunnsøkonomiske virkningene av dette kan 
potensielt være mer kvalifisert arbeidskraft, økt sysselsetting og økt trivsel. 

Sivilsamfunn: Kortere reisetid mellom Svolvær og Leknes vil kunne bidra til at et større og mer 
differensiert kulturtilbud kan opprettholdes. Videre kan vegutbedringen bidra til å øke oppslutningen 
rundt eksisterende lag og foreninger i Lofoten, samt utløse opprettelse av nye. Dette kan føre til økt 
trivsel i befolkningen. Samlet sett vil en mer integrert region ha positiv effekt på sivilsamfunnet. 

Både innenfor helse, beredskap og utdanning gir raskere veg fordeler for befolkningen, men 
endringene er ifølge Menon ikke store nok til at myndighetene vil ta ut gevinster i form av 
effektivisering /strukturendringer. Menon konkluderer da at tilleggseffekter utover trafikantnytte på 
disse områdene er begrensede. 

Også KVU Fiskebøl – Å (2015) og Avinor og SVV rapporten (2020) omtaler interne virkninger i 
regionen, men heller ikke disse har en særlig inngående analyse av ulike typer virkninger. 

Menon rapporten går ikke inn på arbeidsmarked og pendling i særlig grad. Dette er felt som bør 
kunne få større oppmerksomhet i videre arbeid. Tabell 2.1 er hentet fra SSBs statistikkdatabank og 
viser omfanget av pendling i Lofoten. De aller fleste jobber i egen kommune. Ca 3 % både i Vestvågøy 
og Vågan, pendler mellom hverandre. Dette tallet vil øke signifikant når reisetida mellom dem kuttes 
med 20-25 min. Engebretsen (TØI rapport 1208/2012: Potensial for regionforstørring) har vist 
hvordan omfanget av pendling øker med redusert avstand og er nok den beste kilden for å gå videre 
med dette. En grov vurdering (basert på kurvene hos Engebretsen (2012)) tyder på at pendlingen kan 
øke med 2-3 ganger hvis reisetida reduseres opp mot en halvtime. Mange yrkesgrupper finner som 
regel arbeid i nærhet av der de bor. De relativt få som pendler kan være spesialisert arbeidskraft eller 
arbeidskraft i spesielle næringer. De kan derfor være viktig for regionens utvikling selv om antallet 
ikke er svært stort. Videre bor deler av befolkningen mellom kommunesentrene og vil lettere kunne 
velge mellom arbeidsmuligheter i begge sentra. Pendling/ arbeidsmarked bør være et tema for 
videre arbeid. 
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Tabell 2.1 Pendling. per 4. kvartal, sysselsatte etter bosteds- og arbeidsstedskommune. 

   Arbeidssted    

Bosted 1859 Flakstad 1860 Vestvågøy 1865 Vågan 1866 Hadsel 1874 Moskenes Sum 

2019       
1859 Flakstad 416 120 19 0 9 564 

1860 Vestvågøy 91 4938 152 20 26 5227 

1865 Vågan 20 139 4241 41 7 4448 

1866 Hadsel 2 55 64 3032 2 3155 

1874 Moskenes 15 39 9 1 400 464 

2020       
1859 Flakstad 406 102 20 0 7 535 

1860 Vestvågøy 90 4826 162 13 17 5108 

1865 Vågan 19 131 4194 41 7 4392 

1866 Hadsel 2 44 58 2997 1 3102 

1874 Moskenes 17 35 6 0 391 449 

 

Et annet tema som er lite drøftet, er organisering av servicesektoren, både for varer og tjenester og 
offentlig og privat. En større region gir befolkningsgrunnlag for mer utviklede og spesialiserte tilbud 
(varer og tjenester) og dermed redusert handelslekkasje til byene Bodø, Harstad og Narvik. 
 

2.2 Regionale konsekvenser av bedret tilgjengelighet til/fra regionen 
Interregionale konsekvenser handler om effekter for regionen av at forbindelsene inn og ut av 
regionen blir raskere og billigere. Dette kan for eksempel bidra til: 

• Bedre kontakt med kunder, leverandører og kunnskapsmiljøer for næringslivet 

• Lettere rekruttering av spesialister og arbeidskraft 

• Utvikling av helårsturisme. Aktuelle konsepter kan være utenlands charter og incentivreiser 
og kurs/ konferanser for næringsliv og offentlig sektor i Norge 

• Flyfrakt av sjømat 

For å få belyst de to første kulepunktene, bør det gjennomføres 10-15 casestudier, helst spredd på 
de ulike næringer, for å få kvalifisert hvor problemene ligger i dag og hvor framtidige gevinster kan 
ligge. 

Helårsturisme er svært viktig for å bevare stabil sysselsetting og befolkningsgrunnlag i regionen. 
Potensialet for dette bør utredes nærmere. Så langt er det kun gjort anslag på økning i antall 
innkommende turister i forbindelse med trafikkanalysene for ny lufthavn (Avinor og SVV 2020). 

Rapporten fra Avinor og SVV (2020) viser til at prisene tur-retur Oslo fra Lofoten lå på 4000 kr for 
fritidsreiser og 5300 kr for tjenestereiser. Rapporten forventer at billettprisen til Oslo fra Lofoten i 
snitt vil bli redusert med ca 2000 kr. I tillegg vil reisetida reduseres med opp mot en time, og større 
fly gir rom for mer rabattering og at større grupper kan reise sammen. 

 

2.3 Samfunnsøkonomi og ringvirkninger 
Avinor og SVV 2020 gjennomførte en samfunnsøkonomisk analyse av veg- og lufthavntiltak. I denne 
er det for storflyplass på Leknes regnet på tre ulike vegalternativer. K1 Utvidet gir en kjøretid på 58 
min fra Svolvær til Leknes, K1 Justert 43 min og Valbergkonseptet 34 min. Kostnadene på 
vegløsningene var hhv 3,9 mrd kr for K1 Utvidet og K1 Justert (begge anslag fra KVU E 10 Fiskebøl-Å) 
og 6,8 mrd kr for Valbergkonseptet.  
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Figur 2.1 Kart over vegløsninger med Leknes som storflyplass. 

Konsept 2b er best, men alle vegalternativene er isolert sett ulønnsomme, noe som er svært vanlig 
utenfor sentrale strøk. Lufthavna isolert sett har en nettonytte på +0,5 mrd kr i konsept 2b, men 
samlet nytte med veg blir likevel negativ. Ellers blir lufthavna blir mer lønnsom jo bedre vegen er. 

 
Tabell 2.2. Samlet samfunnsøkonomisk analyse for storflyplass på Leknes, million kr. 

Samfunnsøkonomiske 
virkninger  

Konsept 2a Leknes 
K1 utvidet 

Konsept 2b 
Leknes K1 justert 

Konsept 2c 
Leknes Valberg 

Nettonytte luftart -129 524 1 029 
Nettonytte veg -2 932 -2 402 -4 815 

Nettonytte samlet -3 061 -1 878 -3 786 

Nettonytte per budsjettkrone* -0,54 -0,33 -0,46 
* På vegsiden er nettonytte for det offentlige fra tabell 8.3-8.5 lagt til grunn i nevneren, mens på flysiden er 
investeringskostnaden på 2,5 mrd kr benyttet. Kilde: Avinor og SVV 2020.  

Dert er to forhold som kan bidra til at nytten i beregningene fra 2020 bør oppjusteres. 

1. Vegen er mer nyttig enn forutsatt jf. Menon 2020 
2. At flere bor i Vågan vest og dermed får mindre reisetidsulempe ved ny flyplass 

Når det gjelder punkt 1 har Menon gjort oppdaterte beregninger av en reduksjon i kjøretid fra 64 til 
40 min mellom Svolvær og Leknes. Menon anslår at nytten av en innkorting og oppgradering av E 10 
mellom Svolvær og Leknes i KVUen ble underestimert med mellom 0,9 og 1,9 mrd 2020-kr. Dette 
kommer i størst grad av at trafikken på E 10 har vokst med i underkant av 4 prosent årlig siden 
KVUen ble utarbeidet i 2014 og fram til 2019. KVUen la til grunn en vekst på 1,2 prosent årlig til og 
med 2018 og 0,77 prosent i 2019. Det mest konservative anslag legger til grunn samme trafikkvekst 
som KVUen fra og med 2020, mens det øvre anslag forutsetter fortsatt høy vekst fram mot 2022, og 
avtakende deretter. Større investeringer i kapasitetsutvidelser innen reiselivs- og sjømatnæringen i 
regionen er gjennomført eller i ferd med å gjennomføres. Disse forholdene kan bidra til at også 
fremtidig trafikkvekst på E 10 vil være høyere enn forutsatt i KVUen. Kapasitetsproblemer og 
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kødannelser i høysesongen trekker i retning av at veksten i tiden framover ikke vil kunne fortsette i 
samme historisk høye tempo som i perioden 2013-2019. Hvis vi antar en mellomposisjon mht 
forventet trafikkutvikling, er altså nytten av konsept 2b anslagsvis 1,3-1,5 mrd kr for lavt. 

Når det gjelder nytten for flypassasjerer til / fra Vågan kommune, dvs punkt 2 over, så har 
beregningene tatt utgangspunkt i kommunesenteret. En mer detaljert beregning som grovdeler 
befolkningen i soner, er gitt i tabell 2.3. 

Det er om lag 150 000 passasjerer til/fra Svolvær lufthavns nedslagsfelt. Fra Svolvær er det regnet 6 
min reisetid til dagens lufthavn. Med ny veg (2B) får disse 43 min til Leknes, altså en differanse på 37 
min. For alle øst for lufthavna blir differansen 43+6=49 min. For Kabelvåg/ Ørsnes er det regnet 15 
min til dagens lufthavn og 34 min til Leknes, altså en differanse på 19 min. For Gimsøy, Gravermark, 
Henningsvær mv (kalt Vågan vest) er det regnet like langt til begge lufthavner, altså ingen differanse. 

 

Tabell 2.3 Trafikantnyttefor tilbringereiser til/fra Vågan kommune,  

Sone Differanse (min)* 1000 pax Ulempe (million kr) 

Vågan vest 0 18 0,0 

Kabelvåg, Ørsnes 19 43,5 6,6 

Svolvær m øyer 37 84 24,9 

Vågan øst 49 4,5 1,8 

Sum soneberegning   33,2 

Vågan beregnet under ett 37 150 44,4 

*Differanse mellom reise til Svolvær og Leknes lufthavner, gitt 43 min reisetid mellom Svolvær og Leknes. 
 

Det er plassert noen flere reisende i Svolvær sentrum enn befolkningen tilsier pga flere tilreisende 
dit. Det er antatt en gjennomsnittlig tidsverdi på 8 kr/min, eller 480 kr / time. Hvis vi også tar hensyn 
til økte kjøretøykostnader på rundt 2 millioner kr, vil trafikantnytten øke med 13 millioner kr ift 
opprinnelig beregning. Dette gjelder for Vågan kommune. Andre områders nytte er uendret. 

En samfunnsøkonomisk analyse omfatter trafikale virkninger og andre prissatte virkninger som miljø 
og klimaeffekter. I tillegg gjør SVV en vurdering av ikke-prissatte virkninger som naturressurser og 
nærmiljø. Ringvirkninger, som er drøftet avsnitt 2.2. og 2.3, omtales ofte som mernytte, og kommer i 
tillegg som en ekstra komponent. De senere år har man forsøkt å tallfeste mernytte for å kunne 
inkorporere den i en samfunnsøkonomisk analyse. 

For veg er en stor del av mernytten knyttet til større arbeidsmarkeder og produktivitetsgevinster som 
følge av dette blant annet gjennom bedre matching av tilbudte og etterspurte kvalifikasjoner i 
arbeidsmarkedet. I tillegg utvikles et større nedslagsfelt som kan gi grunnlag for stadig mer 
spesialiserte servicetilbud og stordriftsfordeler innen servicenæringer. Videre kan det eksistere nytte 
for produksjon- og lager-/distribusjonsnæringer (omstilling og økt effektivitet utover rene 
transporteffekter). Leknes og Svolvær er på mange måter komplementære mht næringsstruktur og 
vil derfor kunne ha ekstra nytte av kortere reisetid. 

Det er imidlertid viktig å unngå dobbelttelling. Effektene over gir økt trafikk, og dette er i prinsippet 
allerede fanget opp i nyttekost-analysen. Mernytte gjelder effekter ut over økt trafikk. 

Så langt har man kun søkt å modellere såkalte «tetthetseffekter» som søker å fange opp nytten av 
større arbeidsmarkeder. Menon (rapport 1-2020) har vurdert flere analyser med ulike tilnærminger 
(Vista, TØI) og funnet at netto ringvirkninger av redusert reisetid mellom Svolvær og Leknes fra 65 til 40 

min, med denne metoden kan estimeres til om lag 320 millioner 2019-kr.  

En summering av de tre understrekte elementer foran gir en ekstra nytte på 1,8-2,0 mrd kr. Dette 
bidrar til at konsept 2B ikke lenger framstår som samfunnsøkonomisk ulønnsomt, gitt kostnadene som 
er lagt til grunn i 2020-analysen. Her må det legges til at dagens praksis i SVV ikke er å legge til 
mernytten i NKA, men å ta det med som en tilleggsvurdering. 



10 
 

Innenfor luftfart står tilgjengelighet over lengre avstander sentralt (se avsnitt 2.3). For næringslivet er 
kontakt med kunder, leverandører og kunnskapsmiljøer viktig. For turismen vil et godt flytilbud gi 
mulighet å kunne ta inn større grupper, direktefly til Oslo og utlandet (charter) og utvikling av 
helårsturisme. Slike forhold er foreløpig ikke kvantifisert som mernytte, men er utvilsomt svært viktig 
for Lofoten og bør utredes nærmere. 

2.4 Videre utredninger 
Følgende tema er aktuelle for mer inngående analyse for å få fram nytte av veg og flypass: 

• Mernytte, effekter av å knytte regionen sammen til en arbeids., bo- og serviceregion og 
pendling. 

• Potensialet for helårsturisme med et økt omfang av lokal arbeidskraft, herunder trender 
etter pandemien, nødvendig tilbudsutvikling mm 

• Nytten for næringslivet av bedre kontakt med kunder, leverandører og kunnskapsmiljøer og 
rekruttering av arbeidskraft, belyst med 10-15 case fra næringslivet  

• Sjømat er i vekst. Hvilke flaskehalser vil fjernes og muligheter utløses ved veg og flyplasstiltak 

• Andre tema kan være kultur og idrett, helse og beredskap og serviceutvikling i en større og 
tettere region 
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3 Klima og miljø  

3.1 De nasjonale klimamål og prognoser 
I Norge tok luftfartssektoren for alvor tak i klimautfordringene gjennom et initiativ fra Avinor i april 

2006.  Bærekraftig flydrivstoff (Sustainable Aviation Fuels – SAF) har vært et sentralt satsingsområde 

gjennom hele perioden frem til i dag. SAF omfatter både tradisjonell jet biofuel og såkalte 

elektrofuels (fremstilt av CO2 og hydrogen ved hjelp av fornybar elektrisitet). 

Norge har, som første land i verden, implementert et omsetningskrav for bærekraftig jet biodrivstoff 
for sivil luftfart med virkning fra 2020.  Miljødirektoratet skal i år utrede en svak oppjustering av 
dette omsetningskravet, men det mest sannsynlige, slik det ser ut nå, er at Norge blir omfattet av et 
evt europeisk omsetningskrav. 

Elektrifisering vil ytterligere kunne redusere bruken av fossilt drivstoff.  Avinor og Luftfartstilsynet har 
på oppdrag fra Samferdselsdepartementet utarbeidet et forslag til program for introduksjon av 
elektrifiserte fly i Norge. De første elflyene kan være i test- og utviklingsbasert passasjertrafikk på 
kortbanenettet i Norge omkring 2025, og i ordinær rutetrafikk fra omkring 2030. Flere flyprodusenter 
ser på Norge som et aktuelt marked for de første elektrifiserte passasjerflyene, som er ventet å være 
små̊ og ha begrenset rekkevidde.  

Også for de større flyene er utviklingen positiv.  En samlet norsk luftfartsbransje (flyselskapene, NHO 
Luftfart, LO og Avinor) satte i oktober 2020 et mål om at norsk luftfart skal være ledende i verden, og 
fossilfri innen 2050. I tillegg har de enkelte selskapene konkretisert sine målsettinger ytterligere:  

• SAS har som mål for 2030 at: 
o 100 prosent av innenrikstrafikken skal bruke bærekraftig biofuel  
o Samlet for alle selskapets ruter er målet opp til 40 prosent biofuel 

• Widerøes ambisjon er å bli et av de første flyselskap i verden som blir tilnærmet utslippsfrie. 

• Norwegian skal kutte utslippene per passasjerkilometer med 45 prosent fra 2010 til 2030. 
Det gjenstår 24 prosent kutt fra 2019-nivået 

I EU kommisjonens forslag «ReFuel EU Aviation proposal» fra 2021 er det lagt inn en forpliktelse om 
at drivstoff ved EU-lufthavner skal inneholde en minimumsandel av bærekraftig drivstoff. I 2025 er 
denne andelen satt til 2 %.  Dette øker til 5% i 2030, 20 % i 2035, 32 % i 2040 og 63% i 2050. EUs 
ambisjon er å etablere harmoniserte regler for å unngå ulike nasjonale bestemmelser, og det stilles 
krav både til drivstoffleverandører, flyselskap og lufthavnene. Figuren under, som er hentet fra 
Avinors siste «Bærekraftrapport» (oktober 2020) illustrerer hvorledes en ser for seg veien frem mot 
2050. I tillegg til virkningene av elektrifisering, bærekraftig drivstoff og hydrogen, er også effektene 
ved 1,5% energieffektivisering vist.   

Hydrogen som energibærer kan ha mange anvendelser i luftfart, både for å lage drivstoff som kan 
benyttes i dagens flymotorer og tilhørende infrastruktur, men også̊ for produksjon av elektrisitet via 
en brenselcelle i et elektrifisert fly, eller til direkte forbrenning i jetmotorer. Hydrogen kan spille en 
viktigere rolle enn det som ble lagt til grunn i Avinors beregninger i 2020.  

En fossilfri luftfart vil være en meget konkurransedyktig transportform, og et helt sentralt bidrag til 
fremtidens mobilitet. Reiser med fly er allerede i dag kjennetegnet av relativt små̊ naturinngrep og 
begrensede støyplager sammenliknet med andre transportformer.  

Avinor arbeider også aktivt for å redusere klimagassutslippene fra drift og vedlikehold av 
lufthavnene, som egne kjøretøy og oppvarming. Avinor har et mål om at egen virksomhet skal være 
fossilfri innen 2030, og at utslippene skal halveres innen 2022 sammenliknet med 2012. 
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Figur 3.1 Prognose for CO2-utslipp fra norsk luftfart. Kilde: Avinor 2020. 

 

3.2 Klimautvikling i Lofoten 
Denne positive utviklingen gjør at luftfarten kan gi et verdifullt bidrag til ambisjonen i programmet 
for «De grønne øyene», der det blant annet fremgår at Lofoten vil bli en lavutslippsregion og at 
framtidas Lofoten drives på fornybar energi.  

Perspektivene med elfly betyr at dagens «Widerøe-ruter» sannsynligvis vil være elektrifisert når en 
storflyplass på Leknes står klar.  Videre vil det opplegget med direkteflyging mellom Lofoten og Oslo 
være anslagsvis 10-15 % mer klimavennlig enn dagens opplegg med kortbanefly og omstigning.  I 
tillegg vil det bli en tydelig forbedring når Avinor fra 2030 vil drive lufthavnene uten klimagassutslipp. 
Klimakonsekvenser av endret kjøremønster med bil som følge av endret flyplasstruktur må også 
vurderes.  

3.3 Ulike lokale miljøtemaer 
Et viktig spørsmål er behovet for opprydding av PFAS-forurensning fra brannøving på Svolvær og 
Leknes.  Dette kan medføre høye kostnader og må avklares ifb med kostnadsanslagene på ny flyplass. 

Ny flyplass krever i forbindelse med reguleringen en konsekvensutredning (KU) etter Plan- og 
bygningsloven (PBL).  En KU omfatter følgende miljøtema: Landskap, friluftsliv / barriere, 
kulturminner og kulturmiljø, forurensning (luft og vann), flystøy, klimagassutslipp.  En del er allerede 
gjort i rapporten fra 2020, men utredninger av konsekvenser må nok gjøres når helt eksakt 
lokalisering er klarlagt. En KU er også omfattet av prosessuelle krav til høringer som ikke er 
gjennomført til nå.   

3.4 Videre utredninger 
Videre arbeid med klima og miljø: 

• Undersøke mulige problemer med PFAS-forurensning på dagens flyplasser 

• Utrede flystøy og arealbruk 

• Beregne endret klimagassutslipp ved ny flyplass 
o ved innføring av elfly og biofuel 
o redusert omstigning i Bodø,  
o mindre lekkasje til Evenes  
o lenger kjøreveg til flyplass fra Svolvær 
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4 Nærmere om E 10 og flyplassløsning 
SVV sin gjennomføringsplan 2022-2027 beskriver hovedprioriteringer og viser økonomiske rammetall 
per år og justerer årlig ifb med statsbudsjettet. 13 strekninger er prioritert i NTP.  SVV har fått frihet 
til å drive porteføljestyring innenfor sine rammer. SVV skal minimum én gang i året legge fram en 
revidert porteføljeprioritering. For hver av strekningene skisseres en trinnvis utvikling over en lengre 
tidsperiode.  

SVV har også laget en liste over prosjekter som er aktuelle å følge opp i andre del av NTP-perioden, 
fra 2028–2033. Effektpakken Svolvær-Leknes og ny flyplass er en del av disse. Utfordringen er å få 
denne fremskyndet. 

4.1 Planlegging og formelle prosesser for E 10 
E 10 gjennom Lofoten skal oppgraderes og utvikles for å redusere naturfare og bedre framkommelig-
heten. SVV leverte i 2015 en konseptvalgutredning (KVU) for hele strekningen mellom Fiskebøl og Å. 
KVUen peker på behovet for et transportsystem som knytter Lofotregionen tettere sammen, 
opprettholder og utvikler gode forbindelser til naboregionene og legger til rette for bedre 
forbindelser til Oslo og utlandet.  

Strekningen E 10 Fiskebøl–Å er i Nasjonal transportplan delt i to prosjekter: E 10 Fiskbøl- 
Nappstraumen og E 10 Nappstraumen-Å. I siste del av Nasjonal transportplan for 2018-2029 ble det 
satt av 750 millioner kr til skredsikringstiltak i Flakstad og 1250 millioner kr til start på utbedring av 
strekningen Nappstraumen-Å. Det er også planlagt (men ikke vedtatt) en videre tunneloppgradering i 
Lofoten til en kostnad av rundt 2 mrd kr. 

Videre er OPS-prosjektet E 10/Rv 85 Tjeldsund-Gullesfjordbotn-Langvassbukt vedtatt til 15 mrd kr 
med anleggsstart 2023 og forventet åpning 2029/2030. Prosjektet vil gi Lofoten redusert reisetid til 
Evenes på 35 min.  

I NTP 2022-2033 ble strekningen E 10 Fiskbøl- Nappstraumen ikke prioritert. Føringene for prosjektet 
var at det skal gi redusert reisetid i Lofoten og bidra til et mer robust transportsystem: 

• reisetid Svolvær–Leknes mindre enn 43 minutter 

• reisetid Fiskebøl–Svolvær mindre enn 25 minutter 

• flaskehalser på E 10 skal fjernes 

• naturfarepunkt på E 10 skal fjernes 

SVV arbeider nå med optimalisering slik at kostnadene for Fiskebøl – Nappstraumen reduseres fra 5 
til 4 mrd kr. Det er mye godt grunnlag fra KVU 2015 og fellesutredningen Avinor/SVV 2020. 
Optimaliseringen vil komme fram til korridorer hvor veglengde, kostnader og kjøretid framkommer. 
Et bredt knippe av konsekvenser vurderes (natur, arealbeslag, geologi, samfunn) og prosjektet har 
satt på ressurser for dette. Optimaliseringen gir ikke konkrete vegtraseer, men brede korridorer som 
grunnlag for beslutning på overordnet nivå. Lyngværfjellet ligger inne (både innkorting og rassikring). 
Også Limstrandpollen – Skjerpen er aktuell. Det er ofte billigere å bygge ny og kortere veg, enn å 
utbedre eksisterende veg. 

Når optimaliseringen er klar (anslagsvis juni 2022), vil SVV, trolig høsten 2022, sende søknad om 
revidert KVU-estimat på 4 mrd kr for Fiskbøl- Nappstraumen til Samferdselsdepartementet og også 
avklare med SD/KMD om Statlig planprogram skal iverksettes selv om prosjektet ikke ble prioritert i 
NTP 2022-2033. Her bør det tas politisk initiativ for å få fortgang i avklaring fra 
Samferdselsdepartementet og søke å få inn sterke nok føringer om reisetider i arbeidet. 

Planprogrammet for E 10 Fiskebøl–Nappstraumen går gjennom kommunene Hadsel, Vågan og 
Vestvågøy. Planprogrammet utreder konkrete traseer og gir anbefaling. Eventuell oppstart for 
planarbeidet vil bli varslet i løpet av 2022 og forslag til eventuelt statlig planprogram vil bli sendt på 
høring og lagt ut til offentlig ettersyn. Oppstart forutsetter avklart ramme og ja til Statlig 
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planprogram. Arbeidet med E 10 Fiskbøl- Nappstraumen er godt i gang. Det er ikke 
utredningsmessige hindringer for å få fram prosjektet til neste NTP. Det bør settes politisk press på å 
få nødvendige avklaringer (ramme og planprogram). 

Faser i planlegging av E 10 Fiskbøl- Nappstraumen for å få til NTP-vedtak i 2025 er skissert under: 

1. Optimalisert prosjekt til 4 mrd     juni 2022 
2. Søknad om KVU ramme og Statlig planprogram   sep 2022 
3. Godkjenning av ramme og Statlig plan fra SD/KMD  høst 2022 
4. Høring av planprogram høsten 2022    høst 2022 
5. Gjennomføring av planprogram       2022- 2023 
6. KS1 av anbefalte forslag     høst 2023 
7. Endelig innstilling fra SVV med reviderte kostnadsanslag  vår 2024 
8. Utkast til St.meld       des 2024 
9. Fremleggelse av St.meld     mars 2025 
10. Stortingsbehandling av NTP-meldingen    juni 2025 

Under forutsetning av positivt vedtak, vil SVV gå i gang med konkret utforming og reguleringsplan og 
konsekvensutredning (KU) i samarbeid med kommunene. Så gjennomføres KS2 av kostnadsanslaget 
(vår 2026) før et evt budsjettvedtak i høsten 2026/27. Målet om ferdig veg i 2030 kan da høyst 
sannsynlig realiseres. 

Det er også utarbeidet KVU for Hadselfjorden (2020). Videre arbeid med denne avventes inntil 
flyplass og framdrift E 10 er avklart. 

Parallelt med NTP pågår en KVU-utredning om transportløsninger i Nord-Norge. Denne blir delt i to 
KVU-er. Jernbanen mellom Fauske og Tromsø (Nord-Norgebanen) er en, og alle andre tiltak i Nord-
Norge er den andre. Disse utredningene skal være ferdig i tide til å bli inkludert i neste NTP, og skal 
etter planen leveres Samferdselsdepartementet i august 2023. Faglige utredninger for Lofoten vil 
passe godt som innspill til denne. 

4.2 Ny storflyplass – konsept og planprosesser 
I rapporten fra SVV og Avinor av 2020 fremgår det at den nye rullebanen på̊ Leknes planlegges med 
en lengde på 2.400 m.  Den er lokalisert parallelt med dagens bane, ca 350 meter lenger vest. Det 
nye området består delvis av myrgrunn og i den forbindelse er det usikkerhet rundt behovet for 
masseutbytting og andre tiltak. Dette må avklares nærmere.  Terminalområdet er planlagt vest for 
rullebanen, noe som gjør at dagens flyplassområde da kan utnyttes til andre formål. Endelig 
baneplassering fastsettes senere.   

Usikre grunnforhold skaper usikkerhet knyttet til investeringsbehovet. De foreløpige anslagene i 
2020-rapporten er på 2,3 - 3,0 mrd kr. Til sammenlikning er styringsrammen for den nye Rana-
flyplassen på 2,8 mrd kr, mens forventet prosjektkostnad inkl. avsetning for usikkerhet er satt til 3,32 
mrd kr. Dette kan tyde på at ny flyplass i Lofoten også vil kunne havne i den øvre del av intervallet. 

Passasjerprognoser for en ny storflyplass på Leknes i 2026 viste 323.000 på flypassasjerer på årsbasis, 
gitt vegalternativ «K1 justert».  Trafikken til Oslo øker mest, mens passasjertallet til Bodø i liten grad 
påvirkes. De største endringene vil skje for reisene til/fra Sør-Norge, og for innkommende turisme. 

Flytilbudet i Lofoten vil bli bedre med storflyplass: 

• Alle kommuner får kortere reisetid med store jetfly til Oslo - i snitt ca én time kortere enn via 
Bodø, 2-3 timer kortere enn via Evenes. Det blir to daglige avganger om vinteren, og tre om 
sommeren. 

• Alle kommuner får billigere reiser enn via Bodø – I snitt 1.500- 2.000 kr 
• Minst like godt tilbud med mindre fly (fra små elfly til 50 seter fly) til Bodø  
• Vågan får 15 – 35 min. lengre tilbringertid med bil til flyplass 
• Øvrige kommuner får samme tilbringertid som i dag 
• Ruter til/fra Røst og Værøy kan betjenes som før 
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Værøy vil høyst sannsynlig betjenes med helikopter som før. På Røst vil innføring av elfly kunne 
medføre høyere frekvens og mindre fly. Ruteføringen kan skje både direkte og via Leknes. Dersom 
det blir brukt større fly på strekningen Leknes – Bodø, vil det kunne gi utfordringer for betjening av 
Røst. Fremtidige løsninger må utredes nærmere. Anbudsprosessen må ta hensyn til behovet på Røst.  

Det forutsettes at fremtidig flytilbud på Værøy og Røst blir minst like godt som i dag. Dette har 
imidlertid primært sammenheng med politiske rammebetingelser, prioriteringer og teknologisk 
utvikling og ikke dette prosjektet.  

Det er usikkerhet om implementeringstakten av ulike elflystørrelser, overgangsperioder med 
hybridfly og fremtidig teknisk/operativt potensial. Avinors foreløpige vurderinger i 2020 var at 
mindre elektrifiserte fly blir tatt i bruk i løpet 5-10 år og større fly (over 50 seter) gradvis mot 2040.  

Ut fra eksisterende kunnskap er det grunn til å forvente at også store elektrifiserte fly (tilsvarende 

dagens Boeing 737/Airbus 320 fra SAS/Norwegian fly) vil kreve lange rullebaner, ut over dagens 

kortbanelengder. Det er videre grunn til å forvente at store fly (både konvensjonelle og elektrifiserte) 

også i fremtiden vil ha lavest enhetskostnader og størst rekkevidde (egnet for direkte flygning til 

Oslo). Videre vil innfasingen av bærekraftig jet biofuel for luftfart kunne medføre at dagens jetfly 

beholdes i en lang periode framover.  

Sett i forhold til de utfordringer som prosjektet skal søke å møte (høye billettpriser, små fly med lav 

kapasitet og usikkerhet om framtidig flytilbud), vil det derfor være fordelaktig med en stor-

flyplassløsning i regionen, selv i en fremtidig situasjon med både mindre og større elektrifiserte fly.  

Plan- og beslutningsprosessen  

Statens prosjektmodell stiller krav til metodikk og kvalitet når store investeringsprosjekter over 1 mrd 
kr skal utredes. Store statlige investeringsprosjekter skal gjennomføres med følgende faseinndeling: 

1. Idéfase 
2. Konseptfase 
3. Forprosjekt 
4. Gjennomføring 
 

Basert på foreliggende utredninger for en storflyplass på Leknes legges det til grunn at ide- og 
konseptfasen er gjennomført.  Utredningen fra Avinor / SVV (2020) hadde et KVU-liknende preg 
(hvor konsepter ble vurdert og alle KVU-temaene ble behandlet).  Utredningen fulgte ikke de 
formelle prosessene i KVU-regimet, men det ble likevel gjennomført omfattende lokale politiske 
høringer. Materialet bør uansett oppdateres og det bør gjennomføres en ny ekstern kvalitetssikring 
(KS1) som grunnlag for å kunne ta prosjektet inn i NTP. 

Dette er tilstrekkelig for at Regjeringen velger å ta inn prosjektet i NTP eller ikke. Politiske beslutninger 
kan iblant komme på et mer «fleksibelt» grunnlag. Eksempler på dette er de to flyplassprosjektene i 
Rana og Bodø.  

• Rana: I KS2-rapporten heter det at prosjektet ikke har gjennomført KVU / KS1.  Det ble 
imidlertid gjennomført en omfattende konsekvensutredning før kommunedelplan, 
reguleringsplan og forprosjekt ble utarbeidet.  

• Bodø: Det ble ikke gjennomført en formell KVU-prosess, men de langt viktigste elementer ble 

analysert.  Dette var grunnlag for KS1-rapporten. Prosjektet har også vært gjennom en KS2-

prosess.  

Dersom prosjektet er inne i Stortingsmeldingen om NTP, vil et vedtak i Stortinget bety en beslutning 
om å starte forprosjekt og arbeidet med grunnlag for konsesjonssøknad. De konkretiserte planene 
underlegges en ny ekstern kvalitetssikring (KS2) av kostnadsoverslaget før endelig investerings-
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beslutning tas i Stortinget. Det må igangsettes videre planlegging etter Plan- og bygningsloven med 
planprogram, kommunedelplan og konsekvensutredning (KU). 

Under vises en grov oversikt over prosesser fram mot bygging av lufthavn med åpning i 2030-2032.  
 

1. SD må gi Avinor oppdrag sommeren 2022. SD må bevilge midler til utredningsarbeidet. 
2. Konseptvalgutredning (KVU) (skisseprosjekt inkl. gjennomføringsplan, kostnader, trafikktall, 

ruteopplegg, samfunnsøkonomisk nytte og gevinstrealiseringsplan).   
3. Kvalitetssikring KS1. Ferdig i løpet av 2023.  
4. NTP-vedtak - våren 2025 
5. Masterplan / kommunedelplan (inkl flyoperative forhold og konsekvensutredning- KU) 2025 
6. Forprosjekt 2025-2026 (Dette må starte etter NTP-vedtak våren 2025. Tar 8-10 måneder) 
7. Kvalitetssikring av kostnader KS2 - våren 2026 (Tar 4-6 måneder) 
8. Stortingsvedtak om bevilgning av midler desember 2026 
9. Kommunedelplan (?) 
10. Reguleringsplan 2026/2027 
11. Konsesjonssøknad og godkjenning fra SD 2027 (Søknaden må være sendt før Stortinget gjør 

endelig vedtak) 
12. Byggestart 2027* 
13. Åpning 2030-2032 
14.  Nedlegging av Svolvær lufthavn våren 2031-2033 

* Tiltaket må også gjennom en prosess for godkjenning av statsstøtte. Må meldes til ESA når finansiering 

er klar. Dette krever 6-12 mnd. Anleggsarbeid kan ikke starte før slik godkjenning foreligger. 

 

4.3 Bygging og nedlegging 
Erfaringsmessig kan den fysiske utbyggingen kanskje fullføres på om lag tre til fire år.  Eksempelvis 
utlyste Avinor en entreprisekonkurranse for å få bygge den nye Rana-flyplassen i desember 2021. 
Anleggsarbeidene starter våren 2022. Etter planen skal anlegget ferdigstilles i 4. kvartal 2025.   

Det som imidlertid tar atskillig lengre tid er plan- og beslutningsprosessen frem til endelig 
utbyggingsvedtak.  I Rana tok det nesten 15 år fra det første lokale initiativet om flyplass i Rana, til 
endelig beslutning i forbindelse med NTP våren 2021. 

Av Grunnboka fremgår det at Avinor eier grunnen på dagens lufthavner i Svolvær og Leknes. Ut fra 
dokumenter i Avinors arkiver kan det virke som om det har vært en intensjon at Vågan og Vestvågøy 
kommuner skulle ha en tilbakefallsrett.  Det er imidlertid uklart hva som faktisk ble avtalt, og det 
foreligger ingen undertegnede dokumenter hos Avinor.  Avinor henviser til kommunene, som 
forhåpentligvis kan ha undertegnede dokumenter i sine arkiver. 

Det er også en viss forskjell når det gjelder bruken av de gamle flyplassarealene.  På Leknes ligger 
mye av dagens flyplassareal relativt nært opp til den nye rullebanen, med de restriksjoner dette fører 
med seg.  På Svolvær vil en stå noe friere når det gjelder å bestemme hva arealene skal brukes til. 

 

4.4 Videre arbeid med ny storflyplass 
I det videre arbeid med flyplassprosjektet bør følgende prioriteres  

• Sørge for at SD gir Avinor oppdrag om å følge opp flyplassaken ved å gjennomføre en 
konseptvalgutredning (KVU/KS1) som oppdaterer Avinor/ SVV (2020), herunder  

o ny markedsvurdering, trafikkprognose og ruteopplegg for 2030. 
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5 Prosessen/ Milepælene fremover 
Målsetting: Veg og flyplass «hovedsakelig» ferdig i 2030 

Vi har tatt utgangspunkt i en målsetting om at totalprosjektet i hovedsak skal være avsluttet i 2030. 
Dette er en svært ambisiøs målsetting. Fordelen med en slik tidsramme er imidlertid at det blir sterkt 
fokus på fremdriften samlet og i de enkelte etappene. For å kunne nå målsettingen vil det være viktig 
med en gjennomarbeidet fremdriftsplan, ressurser og kraft i analyser, betydelig overlapp mellom 
faser, gjennomtenkte alternativer og et godt politisk fotarbeid. Vi har delt arbeidet inn i noen hoved-
faser for å sikre en god gjennomføringsplan. Det må imidlertid understrekes at enkelte aktiviteter vil 
utvikle seg i alle faser. Dette gjelder blant annet politisk påvirkningsarbeid. Det legges opp til 
«parallell» plan- og gjennomføring av veg og flyplasstiltak. Det understrekes at den sentrale milepælen 
for begge prosesser er vedtaket om NTP våren 2025 og påfølgende budsjettbehandlinger i 2026/27. 

Vi vil fremheve følgende hovedfaser: 

5.1 Forprosjekt – ferdig 1.5.22 
Denne fasen blir avsluttet som planlagt med en rapport i slutten av april. Vi har søkt å redegjøre for 
de viktigste temaer og utfordringer og synliggjort hvilke grep som må tas for å få vedtatt 
totalprosjektet. Vår erfaring er at de vurderinger som ble gjort i rapporten fra 2020 i hovedsak 
gjelder fortsatt og at det er en rekke positive ringvirkninger av prosjektet. 

I etterkant av forprosjektet må det tas en rekke beslutninger om totalprosjektet og hvilke tiltak som 
er nødvendige for å nå målsettingen. Dersom en skal oppnå en optimal fremdrift må både veg og 
flyplass «vedtas» samtidig i NTP/statsbudsjettene og planlegges og realiseres mest mulig parallelt. Da 
gjennomføres begge transporttiltak så raskt «som mulig» etter vedtak. Det er imidlertid en absolutt 
forutsetning at nedlegging av Svolvær lufthavn kommer til slutt.  

5.2 Posisjonering: mai- november 22  
Denne fasen er delvis påbegynt i forprosjektet. Hovedhensikten er å fastlegge/konkretisere 
målsettingen og rammene for prosjektet. Herunder også eventuelle alternativer. Det er svært viktig 
med regional enighet om alle hovedelementene. Videre er det viktig å utvikle en enkel og pedagogisk 
presentasjon av hovedmålsettingen og tiltakene, informere godt om dette og få prosjektet forankra 
politisk i regionen, hos næringslivet og i befolkningen. Noen sentrale oppgaver er:   

• Videreutvikle en god faglig og pedagogisk presentasjon av formålet med prosjektet. Hvorfor er 
det fordelaktig for Lofoten! En argumentasjonsrekke. Realistisk, faglig korrekt og folkelig 

• Synliggjøre alle konsekvenser, også de negative. Vurdere om det er mulig å kompensere for dem. 

• Snarest mulig avklare hvorledes Samferdselsdepartementet følger opp transportkomiteens 
merknader i behandlingen av NTP i 2021. Og hvordan departementet vil utforme et oppdrag til 
Avinor og Statens Vegvesen for å få prosjektet beslutningsklart til NTP vedtak våren 2025.  

• Vise prosjektets betydning også for «ytterkommunene». Vår vurdering er at de også i hovedsak 
har mye å tjene på dette. 

• Ansvarliggjøre og involvere de enkelte Lofotkommunene/miljøene gjennom lokalpolitiske 
konklusjoner og samlet behandling i Lofotrådet 

• Gi innspill til Statens Vegvesen og Avinor sitt arbeid. Sørge for at 2020-rapporten blir oppdatert 
og at relevante delprosjekter gjennomføres, samt supplere med egne analyser.  

• Møter med viktige målgrupper: Lofotkommuner, Fylkeskommunen, LT, Avinor, SVV. Stortinget, 
NHO, Flyselskapene, LO, Stortingsrepresentanter fra Lofoten/Nordland, forankring av 
hovedformålet (utvikle samlet løsning som hele regionen står bak), og forankring i opinionen. 

• Sikre regionalt næringsliv sentral posisjon i prosessen. Hvem er de viktigste støttespillerne? 
Erfaringer fra Rana og Bodø  

• Avklare hvem som er de viktigste allierte og konkurrenter. Hvilken motstand kan forventes? 
Posisjonere seg riktig. 

• Fra «nå av» må regionen stå samlet mht målsetting, rekkefølge på tiltak, gjennomføring og 
«reserveløsninger». 
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5.3 Faglig dokumentasjon og forankring: høst 22 – sommer 24 
Denne fasen vil inneholde mesteparten av det faglige arbeidet. Dette er en stor jobb og en må ikke 
undervurdere betydningen av gode faglige argumenter. I praksis må en starte før formelle 
avklaringer gjort. Hensikten er å organisere et godt arbeide med alle viktige elementer og ta initiativ 
og gi faglig støtte til Avinor og Statens Vegvesen. Tidlig i prosessen bør en også starte det politiske 
påvirkningsarbeidet, etablere en slagkraftig organisasjon og søke å få mest mulig avklaring av hva 
som er mulig og hvilke «reserveløsninger» som synes mest realistisk. For å kunne ha tilstrekkelig 
argumentasjon og dokumentasjon i den politiske prosessen må faglig arbeid startes opp tidlig til 
høsten og være avsluttet i 2023. Dette for å kunne ha det faglige grunnlaget for de ulike utadrettede 
prosesser. Noen av de viktigste aktivitetene er:   

• Fastlegge organisering av prosjektarbeidet (se kap 6)   

• Avklare hvilke faglige delprosjekter som bør gjennomføres. Det må avklares hva som gjøres 
av Avinor/SVV og hva en bør gjøre i egen regi. Sentrale temaer er blant annet: 
o Samlet bo- og arbeidsmarkedsregion 
o Helårsturisme  
o Nytten for næringslivet av bedre kontakt og rekruttering, 10-15 case  
o Sjømat er i vekst. Hvilke flaskehalser vil fjernes og muligheter utløses 
o Klima og miljø 
o Trafikkprognoser, ruter og aktuelle flytyper 
o Kvalitetssikring av materialet som ble utarbeidet i 2020 rapporten 
o Samfunnsøkonomisk nytte – ajourførte beregninger 

• Møter med politikere og andre sentrale aktører, på ulike nivåer, om anbefalt løsning og 
argumentasjon  

• Påbegynne planarbeidet snarest mulig, helst i regi av Avinor/SVV, men om nødvendig før 
prosessen er avklart  

• Bidra til forslagene til NTP sentralt (forventes å ha frist sommer/høst 2023)   
 

5.4 NTP beslutningsprosess. Politisk påvirkning: høst 2022 – høst 2025/26 
Gjennom ovennevnte fase er det faglige grunnlagsarbeidet utført. En har god dokumentasjon på det 
regionale behovet, ønskene og effektene. Det gjenstår imidlertid det «avgjørende» og utfordrende 
arbeidet med å få politisk gjennomslag for prosjektet på sentralt nivå – i NTP-prosessen. I denne 
fasen må en forvente sterk konkurranse fra andre prosjekter/regioner. Det vil være av stor betydning 
at den regionale enigheten opprettholdes, forsøk på splittelse og svekkelse av argumenter og faglig 
grunnlag er sannsynlig. En profesjonell organisasjon må bidra sterkt, men det politiske arbeidet fra 
Lofotrådet, ordførerne, vil til slutt være det avgjørende bidraget. Viktige aktiviteter er:  

• Sikre posisjonering/oppslutning av faglige innspill i NTP-prosessen. 

• Søke å oppnå forankring fra Statens Vegvesen og Avinor 

• Opinionsarbeid, aktivisering av viktige allierte. Arbeide mot konkurrenter 

• Møter med politikere på ulike nivåer. Invitere til befaringer i Lofoten? Næringsaktører osv 

• Hva kan startes før vedtak for å framskynde oppstart etter vedtak (reguleringsmessige tiltak, 
konsesjonssøknad mv)? 

• Finnes det «snarveier»/ måter å øke attraktiviteten i forslagene? 

• Sikre gode høringsuttalelser (høsten 2024?)   
  

 

5.5 Vedtaket: 2025/2026/2027 
Dersom den politiske prosessen går som ønsket, vil det bli en positiv behandling/vedtak i forbindelse 
med NTP-behandlingen våren 2025. Det må avklares nærmere hvordan få behandlingen mest mulig 
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bindende. Men vanligvis blir ikke de endelige og formelle bevilgninger gjort før i statsbudsjettet på et 
senere tidspunkt, 2026/27. Samtidig ser vi mange eksempler (f.eks. Rana) på at endelige reelle 
politiske bindinger gis mere «fleksibelt». 

Viktige milepæler i den politiske prosessen blir: 

• Regionale innspillsmøter? 

• 1.utkast til NTP foreligger nov/ des 2024 

• Stortingsmelding NTP til Stortinget våren 2025 

• Både E10 og storflyplass er med i meldingen 

• Stortinget vedtar NTP med kommentarer 

• Hva kommer med i første NTP-periode? 

• Inn i Statsbudsjettet for 2026 eller 2027 (detaljert plan og KS2 av kostnader skal foreligge) 

 

5.6 Gjennomføring/bygging 
Dette kan avklares i mere detalj på et senere tidspunkt. Utfra en overordnet vurdering vil vi 
imidlertid anslå at byggingen av flyplassen vil ta minimum ca 3 år. Byggingen av ny E 10 vil kunne 
variere med bevilgninger og hvilket trykk SVV setter på å få ferdig hele strekningen. 

Dette betyr at det er meget utfordrende å nå målsettingen om at «mesteparten» skal være ferdig til 
2030 og at det er viktig at det tas en vurdering av mulig overlapp mellom flyplass og veg i 
gjennomføringen og at en også vurderer nøye hva som tas/påbegynnes først. 

Nedleggingen av Leknes lufthavn sees direkte i tilknytning til byggingen. Nedleggingen av Svolvær 
lufthavn gjøres i etterkant. Men må være basert på absolutte forpliktelser.    
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6 Organisering 

6.1 Innledning 
Prosessen med å få vedtatt ny E 10 og storflyplass er relativt unik ved at en tar utgangspunkt i hvilket 
regionalt potensial som ligger i ulike, men samordnede, samferdselstiltak. Det synes å være relativt 
stor regional enighet, også vedrørende tiltak som er «upopulære», for eksempel gjennomføring av 
strukturrasjonalisering. Det er likevel store utfordringer knyttet til å få aksept og prioritet for 
prosjektet. Det er nødvendig med store bevilgninger over statsbudsjettet (7 mrd kr?). Målsettingen 
om gjennomføring hovedsakelig til 2030 kan være vanskelig uansett politisk oppslutning. Det kan bli 
argumentert med at en «sniker i køen» og konkurransen med andre prosjekter i NTP-prosessen er 
meget stor. Andre «liknende» flyplassprosjekter har en tidsramme på 15-20 år, fra reell «start» til 
fullføring. Det er også grunn til å frykte at prosjektet vil bli motarbeidet av andre deler av Nord-Norge 
og landet forøvrig. Statens Vegvesen har mange prosjekter å prioritere og kan få problemer med å 
forsere vegprosjektet. Avinor må forutsette at prosjektet finansieres over statsbudsjettet og at det 
ikke er noen tvil om at de to lokale flyplassene blir nedlagt.   

Det er derfor utvilsomt nødvendig med en samordnet kraftinnsats fra hele Lofoten, både offentlig 
virksomhet og næringsliv, dersom målsettingen skal kunne oppnås. Dette vil også kreve at regionen 
setter av ressurser til arbeidet og profesjonaliserer hele innsatsen. Innsatsen må være mye sterkere 
enn det som hittil er gjennomført. 

Utfordringene og regionens svar tilsier at det organiseres et eget AS som får i ansvar å bringe saken 
igjennom. Det bør være en samordnet organisering og med fullmakter og kompetanse som gjør at en 
kan handle raskt og effektivt.    

6.2 Aksjeselskap 
Selskapet må organiseres slik at en har regionalpolitisk kontroll, ansvar og tilhørighet. Selskapet må 
også ha en styringsform som bidrar til at en kan posisjonere seg og beslutte raskt og fleksibelt (men 
innen gitte rammer). Styret kan for eks. bestå av noen ordførere, representanter fra næringslivet og 
utvalgte ressurspersoner. 

Alternativt vil det primært være næringslivet og ressurspersoner som utgjør styret, men slik at de 
står ansvarlig overfor et politisk organ (Lofotrådet?). Det må avklares nærmere om/hvilke rammer 
vegsektoren har i forhold til et slikt selskap 

For at selskapet skal kunne operere med tilstrekkelig kraft bør det etableres med en kapitalbase på 
10-20 millioner kr. 

Formål og vedtekter m.m. for selskapet utarbeides i samsvar med regionens fastlagte målsettinger. 
Det primære ansvaret er å gjennomføre påvirkningsjobben, frem til vedtak. Videre kan selskapet bli 
en god faglig medspiller for Avinor, Statens vegvesen og kommunene i planjobben   

6.3 Administrasjon/sekretariat 
I første omgang er det nødvendig med en prosjektdirektør/ prosjektleder. Vedkommende bør helst 
komme fra regionen/Nord-Norge og bo i regionen i prosjektperioden 

Når det gjelder øvrig kapasitet og kompetanse er det viktig at en suksessivt bygger seg opp med 
informasjonsfunksjon og «relevant samferdselskompetanse». Dette kan eventuelt samordnes med 
kapasitet som eksisterer innen kommunene. I Ranaprosjektet baserte en seg «massivt» på 
konsulentbruk. Dette bidro betydelig til det høye kostnadsnivået. Omfattende interne konflikter i 
regionen bidro også sterkt til omfattende konsulentbruk.  

Selskapet skal initiere og gjennomføre utredninger etter behov i lys av NTP-arbeidet. Styret må foreta 
en vurdering av omfanget av konsulenttjenester sett i forhold til egen administrasjon og hva som 
forventes avklart i de «ordinære» NTP-prosessene. 
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6.4 Ressursgruppe 
Det er en rekke enkeltpersoner som har betydelig innsikt og kontaktflate. Et par av disse vil muligens 
være med i styret, men det er også mange andre som det vil være viktig å dra nytte av på en 
organisert måte. De vil være viktige «sparringspartnere» og gi prosjektet faglig legitimitet.   

6.5 Kommunikasjonsplan 
Det vil være viktig å få en tydelig og pedagogisk god informasjon om prosjektet, både internt i 
regionen og eksternt i de politiske prosessene. Hva er nytten av en ny regional transportløsning? 
Tilbudet til Bodø og med mindre fly vil være minst like godt som i dag? Hvordan og hvorfor blir det et 
bedre og billigere direktetilbud sørover? Hva er klimaeffektene? Hvorfor vil det ta lang tid?   

En god kommunikasjonsstrategi vil være avgjørende for å få gjennomslag i Nasjonal Transportplan og 
for å få SVV og Avinor til å engasjere seg og ta ansvar. 
 

7 Konklusjoner 
Ny E 10 mellom Svolvær og Leknes og storflyplass på Leknes har stor betydning for regionens 
utvikling, både for bosetting og næringsliv. Det bør være en målsetting å få hele prosjektet vedtatt i 
NTP i 2025 og hovedsakelig gjennomført innen 2030. Dette krever en stor innsats vedrørende faglig 
dokumentasjon, politisk påvirkning og planarbeid. Det foreslås å opprette et AS med en 
prosjektdirektør til å lede arbeidet. 

Foreløpige analyser tyder på at samfunnsøkonomien er bedre enn anslått i rapporten fra 2020 og at 
både flyplassen og totalprosjektet er lønnsomt eller i balanse. En oppdatert analyse må være en del 
av Avinor/ SVV sitt arbeide. Videre anbefales det egne inngående analyser for å få fram nytten. 

Det bør snarest mulig initieres møte med Samferdselsdepartementet med sikte på rask oppfølging av 
Stortingets føringer og at det gis et oppdrag til Statens Vegvesen og Avinor om å gjøre nødvendige 
utredninger og planarbeider for å gjøre prosjektet klart for beslutninger i NTP-prosessen. Parallelt 
anbefales det også at Lofoten snarest mulig igangsetter ovennevnte prosjekt for å understøtte NTP-
prosessen og sikre politisk gjennomslag og prioritet. Dette fordi målsettingen om vedtak i 2025 og 
gjennomføring hovedsakelig innen 2030 er meget krevende.  
   

8 Avsluttende kommentar etter møte med Lofotrådet og næringslivet 
I lys av at man ikke har fått stort gjennomslag tidligere, er det viktig at hele regionen står samlet for å 
kunne få gjennomslag både i Fylkestinget og mot sentrale myndigheter. Dette vil kreve en svært stor 
innsats med faglig dokumentasjon, politisk påvirkning og planarbeid. Regionen har ikke tidligere vært 
tilstrekkelig profesjonell og pågående i å få gjennomslag for sine ønsker. Selv om det er enighet om 
at veien må komme først, er det hensiktsmessig å framme veg og flyplass som en samlet pakke fordi 
effekten på regionens utvikling blir langt sterkere. Videre styrkes samfunnsøkonomien i både veg og 
flyplass når de legges fram som en pakke, dessuten vil det da bli et sterkere fokus på få ned kjøretida 
mellom Leknes og Svolvær. Det er også viktig å få en folkelig informasjon om pakken som kan tydelig 
vise betydningen for regionen og virke samlende. 

Den mest kritiske milepælen på kort sikt er å få Samferdselsdepartementet til å gi utredningsoppdrag 
til Avinor og Statens Vegvesen med et tilfredsstillende stramt mandat og i henhold til føringene fra 
Transportkomiteens behandling av gjeldende NTP i 2021. Det bør tas initiativ overfor departementet 
før sommeren 2022. 

Næringslivet peker på høy verdiskapning og vekst i oppdrett, havfiske, fiskeforedling og industri 
knyttet til dette. Det er også vekst i reiseliv og dette har en sterk ringvirkningseffekt på service- og 
transportnæringer. For reiselivsnæringen vil ny flyplass kunne bli selve nøkkelen til lønnsomhet, 
gjennom en utvidet skuldersesong og åpning av markedet for kurs- og konferanser. Mulighet for 
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direkte reise fra Oslo til Lofoten vil utvilsomt gjøre Lofoten til en høyaktuell destinasjon for kurs- og 
konferanser og dermed gi næringen nye ben å stå på. 

Vi har bedt om innspill fra næringslivet, og har fått innspill fra noen. Effekter på næringslivet bør det 
fokuserer mer på i fortsettelsen med eksempler fra hele regionen. Her refereres et par eksempler på 
hva veg og flyplass kan bety for dem: 

Nordly-konsernet som har hovedkontor på Leknes er en viktig verdiskaper i Lofoten. Fiskeoppdrett, 
leveranser til denne og videreforedlingsbedrifter er svært viktig for Lofoten, men dagens 
kommunikasjoner er ikke dimensjonert for videre vekst. Den fungerer nå kun som et tak med tanke 
på hva som er mulig å få til i regionen. Dette gjelder både veistandarden og flytilbudet.  

Konsernets selskaper omsetter for i overkant av 1 milliard kroner årlig, og er alle leverandørselskaper 
til oppdrettsnæringen. Et av selskapene, ACD Pharma, bygger nå en fabrikk for produksjon av 
vaksiner og bakteriofagprodukter i tilknytning til det nye hovedkontoret som er under oppføring på 
Leknes. I forbindelse med denne satsingen vil selskapet i løpet av de neste 2-3 årene ansette 45-50 
spesialiserte fagfolk som skal jobbe spesifikt innen legemiddelutvikling og -produksjon. Med ACD 
Pharma beveger konsernet seg for første gang bort fra havbruksnæringen som kjernemarked, og går 
inn i den internasjonale helse- og legemiddelnæringen. Det er mange grunner til at flyplass er4 viktig: 

1. Økonomi: Kunder spredt langs hele kysten, samt i utlandet, gir betydelige reisekostnader. Særlig 

er behovet for enkel, rask og rimelig reise til Oslo av stor betydning. En langt raskere reise, gir 

betydelige tilleggsbesparelser, utover sparte reiseutlegg. 

2. Bærekraft: Nordly-konsernet arbeider for å redusere klimaavtrykket i alle deler av virksomheten, 

og reisevirksomheten er selvsagt en del av dette. Storflyplass på Leknes vil eliminere mange 

unødvendige reiser til Bodø for transfer videre til Oslo. 

3. Rekruttering: En økende grad av stillingene vi rekrutterer til vil umulig kunne fylles av kandidater 

fra det lokale arbeidsmarkedet. Vi er avhengige av å lokke dyktige og høyt utdannede 

arbeidstakere fra akademiske fagmiljøer og private selskaper som i dag nærmest utelukkende 

befinner seg i større byer, det være seg i Norge så vel som i utlandet. For slike arbeidstakere er et 

flytilbud som både er tids- og kostnadseffektivt erfaringsmessig av stor verdi. En storflyplass på 

Leknes vil utvilsomt ha stor betydning med tanke på rekruttering. 

4. Tilgjengelighet: For våre selskaper er det av stor verdi å være tilgjengelige for besøk fra kunder 

og forbindelser. Vårt valg om å satse videre på Leknes, framfor å flytte virksomheten til mer 

sentrale strøk gir oss utvilsomt en konkurransemessig ulempe. En forbedret flyforbindelse vil 

bidra til å utligne noe av denne ulempen, ved at vi i praksis kommer nærmere viktige kunder og 

forbindelser, og de kommer nærmere oss. 

For Nusfjord Arctic Resort vil ny flyplass gi: 

• Reduserte reisekostnader og reisetid for grupper. I dag må grupper chartre fly for å komme delvis 
samlet, ofte må de chartre to fly på grunn av antall passasjerer. Dette fordyrer en reise til oss 
betraktelig og gjør at det er færre som har økonomi til å bruke oss og regionen som destinasjon. 

• Gruppemarkedet er særdeles viktig for oss utenom høysesong for turister. Dette er et marked 
som er betalingsvillige og bevisst på at de vil ha gode opplevelser. Disse gjestene legger igjen mer 
penger i regionen enn de som kommer i bobil eller lignende. Fordelen med disse gjestene er at 
det er vi som aktører som styrer aktivitetene deres og bidrar til at de gjennomføres i rammer 
med trygghet og kvalitet. 

• Reduserte reisekostnader og reisetid for enkeltreisende og lokalbefolkning. Det oppleves som 
dyrt og vanskelig å komme seg fra og til Lofoten. 

• Kortere reisevei fra sentrale strøk sparer tid og miljøavtrykk. Vi kommer nærmere 
hovedmarkedene våre! 

• Vil kunne gi et enda bedre inntektsgrunnlag for bilutleie i regionen. Vil gi bedre kontroll på 
standarden på bilparken og kvalitetsopplevelse for gjestene. 
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• Vil gi mindre trykk på fergeforbindelsene til Lofoten, vil gi en bedre gjesteopplevelse for de som 
besøker oss. 

Bedre veg vil innebære: 
• Trasé vil være avgjørende i forhold til tilgang til Nusfjord. 
• Tryggere/bedre veier i vinterhalvåret vil gi oss bedre fremkommelighet og forutsigbarhet. Ref 

vinterens skred, utforkjøringer på smale veier. Vi får ofte spørsmål om dette. 
• Bedre veier vil gi bedre trygghet for bilister (opplevelse av regionen). Uerfarne bilister er usikre/ 

redde på smale lofotveier. Det er mye irritasjon rundt saktegående trafikk av bilister som er 
utrygge på veiene, sommer og vinter. 

• Korte reisetid gir bedre samarbeid med de andre destinasjonene i regionen– våre og andres 
gjester får bedre tilgang på andre deler av Lofoten med attraksjoner som ønskes besøkt. 
 


