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Notat
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Dato:

Kommentarer tit "Utkast til uttalelse om KVU E10 og E5 fra næringslivet i
midtre Hålogaland - forslag fra prosiektgruppen".
17.08.11

fra næringslivet i midtre
Hålogaland - forslag fra prosjektgruppen". Og det vises også til vår foreløpige uttalelse i mail
av 11.8.201L. Som vi har signalisert tidligere kan vi ikke stille oss bak uttalelsen og den
foreslåtte prioriteri n gsrekkefølgen.
Det vises

til utsendt forslag til "Uttalelse om

KVU E10 og E6

imidlertid understreke viktigheten av at prosjekter som "Hålogalandsprosjektet"
etableres, forankres og igangsettes. Gjennom disse prosjektene får vi god øvelse i å
tenke/handle sammen og på denne måten Øke forståelsen og respekt for hverandre og
hverandres meninger. Samferdsel er en viktig sak for denne regionen og det er viktig å ha et
langsiktig perspektiv. Samtidig er det viktig å kunne se behovene i et kortsiktig perspektiv og
integrere disse som en del av det langsiktige der det er mulig.
LNF vil

tillegg må vi kunne se ut over vår region og$øre vurderinger i et større perspektiv. Det er
viktig å ha et øst/vest fokus. Samtidig må vi kunne bidra til utvikling av vårt eget
jernbanenett og styrke samferdsel gjennom hele Norge. Næringslivet i denne regionen blir
for sårbart dersom vi kun skal satse alt på en øst-vest forbindelse. Det vises bl.a. nasjonale
myndigheters oppklassifisering av fergeforbindelsen Lødingen - Bognes til riksvegsamband
pga betydningen som denne har for nord/sør trafikk.
I

Som angitt i NTP 2010 -2079 er det behov for utbedrins av E10 på hele strekningen fra
Tjeldsund bru til Gullesfjordbotn, og videre også utbedring av RV85 til Sortland. Dagens
standard og problemområder på strekningen er godt belyst og dokumentert bl.a. gjennom

arbeidet med KVU'en.
Vi registrerer at samtlige (aktuelle) alternativer som er fremlagt i KVU'en inneholder
utbedring/oppgraderinglanqs daqens trase på hele strekninqen Kårinqen - Tieldsund bru.Vi
registrerer også at Fiskefjorden, med sine rasutsatte strekninger (spesielt på sørsiden)
opprettholdes i alle alternativer. Videre får vi opplyst fra Statens Vegvesen at Kåringen vil
måtte bestå, selv om det skulle bli bygget tunnel mellom Kanstadbotn og Fiskefjorden.
Vi mener at potensialet for innkorting langs dagens trase, - når denne likevel skal beholdes
og utbedres, ikke er fullt ut belyst i KVU-arbeidet hittil. Vi har forstått det slik at Statens
Vegvesen blant annet nå ser på mulighet for å eliminere Fiskefiorden gjennom en (lav-)bru
mellom Fiskøy og Taraldsvik-området.
Basert på fremlagte tatl vil utbedring og innkorting langs dagens tras6 og rned bru over
Fiskefjorden bety besparelser i reisetid på;

o
o
o

Sortland - Bjerkvik 3L min
Sortland - Harstad 28 min,
Harstad - LØdingen 21 min.

Alternativet med tunnel Kanstadbotn

r
o
o

-

Fiskefjord vil bety en besparelse på;

Sortland - Bjerkvik 40 min,
Sortland - Harstad 37 min,
Harstad - LØdingen 15 min.

Det som imidlertid er verdt å merke seg er at vegtras6en Lødingen - Vesterålen/Lofoten vil
bli ca 17 km lenere med tunnel Kanstadbotn - Fiskefjord, dvs. en økning i reisetiden på ca 15
minl Og det blir en betydelig stØrre forlengelse for trafikken mellom Lødingen og Vestbygd.

Alternativt må det legges til grunn at Kårinsen utbedres, og opprettholdes med full
regularitet osså vinterstid.
Når vi snakker om økte reisetider mellom Lødingen og de aktuelle stedene gjelder dette
selvsagt både trafikk med utgangspunkt i Lødingen, men viktigst av alt omfatter dette også
trafikken til og fra E6 via ferga Lødingen - Bognes. Og vi antar at det er snakk om en
betydelig mengde gods-, person- og turisttrafikk til og fra Lofoten og Vesterålen som blir
berørt av dette. Og som vi ser; Økningen i reisetid for denne trofikken er større enn

besparelsen ved tunnel for trafikken Øst-vest.
Vi er av den oppfatning at dagens vegstruktur er godt tilpasset infrastrukturen i samfunnet,
med traseer som er samlende og dekker behovene ut fra helhetlige betraktninger. Altså ikke
traseer som er suboptimalisert for å dekke "enkeltbeh ov" . Vi tillater oss å stille spørsmålet
hvorvidt det er somfunnsøkonomisk å bygge nye vegsystemer (tunnel Kanstadbotn Fiskefjord) som bore skat dekke en del av trafikkbildet, samtidig som man likevel må
utbedre/oppgradere dogens trase og infrostruktur fullt ut.
Det er en svakhet at det hittil i prosessen ikke er lagt frem gode trafikktall, trafikkanalyser og
prognoser for trafikkutviklingen i regionen. Normalt vil dette være et av de viktige
beslutningsgrunnlagene for utvikling av veinettet. Med trafikkanalyser tenker vi her på
hvordan trafikkflyten er i de forskjellige retningene i Lofastkrysset, Kåringskrysset, Tjeldsund
bru, Eveneskrysset og Bjerkvik, og sammenhenger mellom disse.
Vi ser f.eks av en trafikktelling som Statens Vegvesen utførte i 2008 i Kåringskrysset at ca 40
% av trafikken går på traseen vestover, og ca 30 % på hver av traseene sørover og nordover.

Området i Kanstadbotn er et av kjerneområdende for reindrifta på HinnøYd, oB inneholder
betydelige samiske kulturminner. Området utgjør også et viktig villmarksområde i
kommunen, og kommer nok inn under kategorien viktige naturområder og kulturmiljø som
man bør unngå å gjøre inngrep i. Da Forsvaret på 1970- og 80-tallet vurderte området for
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skytebane, ble planene relativt raskt skrinlagt pga disse forholdene. Området er definert som
LNF-område i kommuneplanen. Dette er forhold som er lite fremkommet i KVU-arbeidet
hittil. Vistiller oss spørsmålet om det er verdt prisen å gjøre inngrep i Kanstodbotn-området
for å spare de oktuelle minuttene på øst/vest-trafikk.
Vi er også noe usikre på den oppgitte merkostnaden på "kun" 300 mill kr for en lang tunnel
Kanstadbotn - Fiskefjord inklusive tilførselsveger (som vil gå dels gjennom rasutsatte
områder?), men har ikke forutsetninger for å vurdere kostnadsgrunnlaget her.

Tidsperspektivet: Vi antar at prosessen med å realisere en eventuell tunnel vil måtte ta
minimum 5-10 år. Samtidig er det gjennom KVU-arbeidet fremkommet klare og entydige
signaler fra alle hold om at det er nødvendie å få gjort noe med Kåringen veldig raskt.
Vi har for øvrigfølgende kommentar til forslaget til uttalelse:

Angående prioriteringslisten for E10 Evenes - Sortland i uttalelsens side 2.

o

Pril: Ut fra det som vi har redegjort for ovenfor vil flaskehalsen Kåringen være viktig

i

et kortsiktig perspektiv, og kommer uten tviltil å være en del av den framtidige
trasåen. Denne flaskehalsen har vært viktig prioritering fra alle hold (noe som
fremkom på idedugnadsmøtet i Harstad tidligere i år). Kåringen er, og vil ifremtiden
være viktig for Lødingen som kommune - ikke minst pga Lødingen Vestbygd. I tillegg
kommer Kåringen til å bli brukt av transportnæringen inntil en evt tunnel er på plass.
Vi har ikke tid til å vente. I et samfunnsøkonomisk perspektiv er det i tillegg
betenkelig at man legger opp til 2 parallelle traseer, ikke minst når vi vet at det finnes
gode og kostnadseffektive løsningsforslag for å få utbedret Kåringen. I uttalelsen
nevnes det "store tidsbesparelser for gods- og persontransport". Dette vil altså ikke
gjelde for trafikk fra Bognes-Lødingen til Vesterålen og Lofoten, som vil få en økning i
reisetiden på opp mot 15 min ved tunnelalternativet.

o
o

Pri 2: Vi er enige i at denne traseen må utbedres snarest mulig. I tillegg er
innkortinger (som gir tidsbesparelse) mulig flere plasser.
Pri 3: Vi er ikke enige i at dette skalvære så høyt på prioriteringslista. Dette er et stort
prosjekt som også krever en grundig samfunnsøkonomisk vurdering, bl.a. sett i

forhold til Tjeldsundbrua, Harstad etc.

o

o

Pri 4: Også her er det mulig med betydelig utbedring og innkorting, spesielt med
tanke på eliminering av de mange og lange sonene med 50 og 60 km/t. Bør stå
sammen med pri 2 da dette haster som et kortsiktig tiltak!
Pri 5: Vi er enige i dette punktet. Det bør også være en del av pri 2.
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Når det gjelder formuleringen nederst på side 1 om at "det forventes betydelig nyskapt
trafikk ved effektivisering av E10 gjennom regionen" er vi noe usikker på hvilken trafikk og
hvilke prognoser det siktes til her. Vi viser til våre betraktninger ovenfor om mangel på gode
trafikkdata og - prognoser hittil i KVU-arbeidet.

Angående KVU E6 Mørsvikbotn-Ballangen, og uttalelsens prioritering.

o
o

Pri L: Her bør det stå utbedring og innkorting mellom Mørsvikbotn og Ballangen.
Pri 2: På lang sikt kan det være riktig å få en fergefri kryssing av Tysfjord. Dette er
imidlertid kostbart og vil kreve en så stor del av "potten" at andre områder ikke vill
bli gjort noe med. Vi må bruke de midlene vifår tildelt på vei. Det er ikke fergene som

er den store utfordringen i dag, men veiene.

Bompengefinansiering: Dette støtter vi. Lødingen kommunestyre gjorde i 2010 på
oppfordring fra LNF et prinsippvedtak om bompengefinasniering.
Som tidligere nevnt tok LNF kontakt med HamarøV ogTysfjord kommuner vf ordførere og
næringsliv, ettersom det er disse kommunene som sammen med Lødingen er berørt av den
viktige riksvegforbindelsen mellom E6 og ELO via Bognes - Lødingen, og fordi vifant en felles
plattform og enighet som går spesielt på det ovenfornevnte. Den etablerte arbeidsgruppen

har:

o
o

fulgt de to KVU-prosessene og invitert oss selv inn til bl.a. idedugnadsmøter
og referansegrupper.
synliggjort våre prioriteringer/ønsker, og samtidig sørget for å gi innspill slik at
viktige avgjørelser blir tatt på riktig grunnlag.

Oppsummert vil våre prioriteringer for E10 og RV85 være:
1. Raskest mulig utbedring av Kåringen på en slik måte at dette inngår ifremtidig
løsning

for

E10

2. Etappevise utbedringer

og innkortinger langs E10/RV85 i en prioritert rekkefølge som
eliminerer de verste problemområdene og gir størst besparelser på reisetidene

Avslutningsvis vil vi understreke at vi har tillitt til at Statens Vegvesen g!ør en god jobb når
det gjelder å utarbeide grunnlag for endelig valg, og er opptatt av å bidra til at all nødvendig
og rett informasjon kommer på bordet tidligst mulig i prosessen.

Med vennlig hilsen
i Lødingen Næringsforum
Normann
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