Kjøreplan
Tid

Hva

Hvem

30 min

Om KVU-en så langt

Signe

15 min

Intro til Miro

Hanne

20-30 min

Oppgave 1 Hva er de viktigste transportutfordringene
fra din kommunes ståsted?
Alle skriver på lapper, 5 min
Vi sorterer og lager overskrifter i plenum, 5 min
Vi diskuterer lappene i 10-20 min

Alle

15 min

Pause

Alle

20-30 min

Oppgave 2: Hva må til av transportløsninger for å møte
de viktigste utfordringene?
Alle skriver på lapper, 5 min
Vi sorterer og lager overskrifter i plenum, 5 min
Vi diskuterer lappene i 10-20 min

Alle

15 min

Oppgave 3 Avstemning

Alle

10 min

Oppgave 4 Hvilke råd vil dere gi til oss i prosjekt
gruppa?
Alle skriver på lapper, 5 min.
Kort diskusjon i plenum

5 min

Avslutning

Signe

NB - kart ikke oppdatert med ny kommuneinndeling!
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1. Naviger rundt på Miro ved å holde inn venstre musepeker og dra
rundt
2. Zoom inn og ut ved å enten scrolle på musepekeren eller touchpad,
eller gå på prosenttallet nederst i høyre hjørne (juster ved + eller -)
3. Verktøylinje finner du til venstre
4. Når du skal skrive, sørg for at pila øverst på verktøylinja er blå (trykk
på den om den ikke er blå!)
5. For å skrive på en sticky note (post it); klikk på en og skriv
6. Slett et objekt ved å markere det og trykke "Delete" på tastatur eller
høyreklikk og trykk på de 3 prikkene og så "Delete"
7. Følg fasilitator hvis du er lost ved å trykke på bokstavene HJ for
Hanne Juul i høyre hjørne :)
8. Gjort noe du angrer på? Trykk Ctrl + Z, eller trykk på pila som peker
bakover på verktøylinja øverst til venstre
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Oppgave 1: Hva er de viktigste transportutfordringene sett fra din kommunes ståsted?
Havn
Havner. gods
fra veg til sjø,
bane

Redundans

Havne
kapasitet
Sortland

Alternativ
(buss for båt)
når
hurtigbåten
ikke går

Trafikksikkerhet
Sortland bru
for gående
og syklende

Eksport-åre RV 80
– kobling mellom
ny lufthavn og E6
som er utdatert
som transportåre
og videre nord

Omkjøringsm
uligheter

rask og trygg
transport fra
ytterst i
Lofoten til
Narvik

mangel
på GSSV

veger inn til
regionene,
Hattfjeldlal-
Hemnes-Rana

Undergangen
på Setså

Lange avstander
og svært
varierende
veistandard på
fylkesveier

Fylkesvei 12
Bursneslia er
dårlig

FV82
Vesterålsgata

Viktige
fylkesveier
(17, 838, 835,
812/813)

Manglende
vedlikehold på
fylkesveier
Helgelandsbrua

Avkjøringer fra
E6 og FV78 fra
nye
næringsarealer.

Fylkesvei 17
eneste
omkjøring for
E6 Satfjellet

Standard på
fylkesvei

Flytransport
Rutetilbud på fly
er foreslått
kraftig redusert ,
dette er en stor
utfordring.

Ny flyplass
Bodø + gode
flyforbind-
elser

Ønsker
hyppigere
avganger med
fly fra SKN

Oppgradering
av E6 generelt

Standard
Vektbegrensn
inger på
broer

Dårlige
tunneler

Fergefri
forbindelse
Brønnøy-
Alstahaug

Grensekryssende transport
Rammer
For lite
penger

For lite fokus
fra
politikerne

Fastlandsforbi
ndelse Dønna
/ HerøyAlstahaug

Mangel på
faste
veiforbindelser

Smale og svingete
veier = ikke bra
for godstransport.
Indre sør-
helgeland

2. E-10
Kåringsfjellet
må beholde
status som
riksvei

Flere
godstogstopp.

Klima

Flere
ladepunkt
langs Fv 17

Bedre
togforbindelser i
fylket

Flaskehalser
for grønn
industri (giga
batterifabrikke
r)

attraktive
transportløsn
inger i grønt
skifte

Nordlandsbanen.
Kapasitet og
klimanøytral
framdrift!

Bane

Jernbane: Ønsker en
Helgelandspendel som kan
starte i Grane eller
Trøndelag, dette vi gjøre
pendling på Helgeland
lettere og øke
persontransport og lette
pendling.

Reisetid på
Nordlands-
banen

kapasitet
Nordladnsbanen
for dobling og
tredobiling av
gods

Dyre
Rutetilbud flybilletter

Bosetting
Framtidsut-
fordringer
for veiløse
grender

for lav
ruteproduksjon
på ferge og
hurtigbåt,

Transport av
varer og folk
på vei med
ferger

ninger for
byer i vekst

Manglende
kollektivtilbud
(Buss)

Herøy 1818
Kapasitet og
åpnbingstider
ferje til
fastlandsforbindel
sen er på plass

Samordning
Bane lufthavn - E6
viktig å
oppgradere og
styrke

sammenheng
mellom de
ulike
transport-
løsningene

Sjøtransport
Dårlig regularitet
ferge/båt - som å
stenge veien uten
varsel i et døgn av
gangen

Fra kyst til
marked. Lurøy
Til Rana.

Offentlig
kommunikasjon

Fra bane til
båt - gode
overganger

Bodø som
transporthub

elektrifisering
av ferger -

for få
lademuligheter
langs FV og
fergeleier

Forutsigbar-
het for
næringslivet Bustneslia og
fergekapasitet,
ferger

Elektrifisering av
Nordlandsbanen

bedre
internkommu-
nikasjon ift
mulighet for
pendling

Manglende
ladeinfrastru
ktur

manglende
infratstruktur
el-billadere
8hurtigladere)

tansportsikker
Fergeforbindelse
mellom hamarøy
og Narvik (økt
kapasitet)

Kommunikasjon Transportløs

ITS

Byvekstavtale

Det grønne skiftet

Klimaendring
er stengt
saltfjell

Kvalitet på
veinett, lite
optimale
trassér

Avkjøringer fra E6
(Baustein) og FV78
til nye store
næringsarealer
(Holandsvika).

Fastlandsforbin
delse bro over
Holandsfjorden

Til/fra Narvik er økt
kapasitet jernbane i
kombinasjon med havn
og vei. Økt trafikk til/fra
Narvikterminalen må få
E6 utenom Narvik
sentrum.

Fullføring av E6
Helgeland
inklusive to
parseller sør ved
fylkesgrensen.

Saltfjellet
som blir
stengt om
vinteren

Bedre
kollektiv-
trafikk

Digitale
informasjonss
kilt på samtlige
fergeleier.

Gods på båt,
for dårlig
frekvens i
dag

Lade
infrstruktur
finnes ikke

Trailertransport
vinter - stengt
grenseovergang
Bjørnefjell

Fastlandsforbi
ndelse Dønna
/ HerøyAlstahaug

Godstransport
Gods
Vesterålen Narvik

For lang
kjøretid
Svolvær Leknes

Fastlandsforbindelse

Øke flyrutene
mellom
Helgeland og
til Bodø

FOkus på at
transport nord
om Tysfjorden
er ØST-VEST
dominerende

Fullføre
Hålogalandsveien
Sortland - Harstad
mot Bjørnfjell Narvik

Flaskehalser
kyst marked

Fastlandsforb
indelse
Herøy/Dønna
/Alstahaug

Ny lufthavn
Bodø

RV80 Fauske Lofoten (inkl.
ferge)

Knytte
Brønnøy og
sør- Helgeland
til E6 på en
trygg måte

Bedre kvalitet
på veier

Frekvens
og pris
på fly.

E6 Hele
strekningen
Rognan Bognes + Øvre
Saltdal

Fylkesvei 974
underdimensjon
ert for transport
av rakettdeler
(andøy)

Dårlig Veinett som
utfordrer
markedstilgang
spesielt på ferske
produkter Vesterålen

Meget dårlig
vei
Frøskelandsfj
ellet til Myre

Dårlige
fylkesveier

Omlegging av
veitrase fv82
gjennom
andenes
sentrum

Tverrforbindelse
Tosenvegen og
Krutfjellvegen er
viktige
tverrforbindelse
sør på Helgeland.

Fylkesvei 82
svært dårlig
ut mot
andøya

E-10, Fiskebøl
-Å
Innkorting og
utbedring

Realisere E10
flyplass-
krysset
Evenes -

Fylkesvei

Kyst til marked,
flaskehalser
eks. Bustneslia
og
fergekapasitet

Riksvei

Godstransport,
særlig
tømmertransport
mtp kvalitet på
veiene

Bustneslia og
fejrekapasitet

Enorm
trafikkmengde
sommer vs vinter kapasitetsutfordring
er ferge Helgeland

For liten
kapasitet på
ferge Lødingen
- Bognes (deler
av året)

Hurtigbåt

Regularitet
båt/ferger

Regularitet
ferge
Ruter ferge
frekvens og
regularitet
1.
Døgnkontinuerlin
g drift på
fergesambandet
Lødingen Bognes

Bedre åpningstid
fergesamband Forvik-
Tjøtta, både for
direkteferge og hovedferge
(ferge som betjener alle
mellomsteder langs
sambandet).

Oppgave 2: Hva må til av transportløsninger for å løse utfordringene?
Utbedring
av to
parseller
Tosenveien

Ladestasjoner
Ladestruktur

Tettere
frekvens på
ladestasjoner

offentlig
ladestruktur

Havn
Nytt
havneavsnitt
i Sortland, fra
hjul til kjøl

Bedre
lademuligheter i
hele regionen,
for personbiler

Få ferdig
E6
tunnelene

Ladestatsjon
er

2 Nye
industri-
havner i
Vefsn

Flaskehalser
og farlige
strekninger på
E6 må
prioriteres

Rundkjøring
Baustein /
Hølsøy på E6

Penger til
kommunene
til utbedring
av havner

AKER i Narvik gir
muligheter og
utfordringer både
for vei, sjø og bane.
Havna bør utvikles
som nasjonalt
prosjekt

nye grønne
ferger og
ladestruktur

ITS
Droneprosjekt –
rute med gods til
f.eks Helligvær og
de andre øyene i
Nord med droner

Raskere
godstog

NNBanen
med
sideaearm
Harstad

Bedre
kommunikasjon
med reisende godt verktøy for å
unngå uønsket
situasjoner.

Tog
Bygge Nord-
Norge banen

Dobbeltspor
ofotbanen

tog som kan
ta bil

Nordlandsba
nen

Reisetid på
Nordlands-
banen

Smarte
løsninger for
teknologi

bedre kvalitet på
fv på
landsbygden/ for
transpotr til og fra
landbruket

Bylogistikk-
depot for
gods

Godsstøtte
ordring fra
vei til bane.

bedre

Fastlandsfobi
ndelse for
Herøy-Dønna
Alstahaug
Tunell under
Hadsel-
fjorden

Passasjermålin
ger på
hurtigbåt for å
tilpasse rutene
i større grad

Fergefritt

fastlandsforbindelse
mellom
Sandnessjøen Vevelstad-Brønnøy,
samt AlstahaugHerøy/Dønna

Avsette mer
midler til
vedlikehold
veier.

Snarlig
ferdigstillelse
Stor Flyplass
Helgeland

Elektrifisering
av
kortbanenett
et

Samferdselstilbud
et må koordineres
bedre med
næringsetablering
er.

Fergefri FV17
forbi
Saltfjellet

Utbedring
av to
parseller
Tosenveien.

Fly
Ny lufthavn
Bodø med
fokus på gods
–
laksetransport

Prioritering
av FV i
Vesterålen

Samordning

Stat og fylke må
samarbeid for
transport i byer i
vekst, pga grønn
industri for eks Mo i
Rana og Narvik

SKN

Kollektivtrafikk
Bedre utbygd
kollektivtrafik
k

Gode
flyforbindelser

Bedre ferge-
materiell

Gods og
varer på
hurtigbåt
hver dag

Bedre ferger
og økt
åpningstider
fylkesvei 17
Nesna Levang

Rammer
Mere midler
til
infrastruktur

Herøy 1818
Større eksport fra
Nord Norge enn
import gjør at man
trenger alt trsp veier
inn i regionen også f
ra utlandet

Prioritere
eksisterende
veiprosjekter.

Forbindelser
som knytter
regioner og
fylket sammen

Viktig å
prioritere
grupper som
vei bane og fly.

Prioritere
næringsveier

Materiell som
tåler
nordlandsvæ
r

økte
åpningstider
og avganger
ferge
Nesnaøyene

Bedre
ferjetillilbud i
Lurøyg og
Nesna

For å oppnå
stabil
regularitet må
fergemateriell
fornyes.
Ruteproduksjon
for ferge og
hurtigbåt må
sees i
sammenheng.

Bedre
fergemateriell,
for å forbedre
kapasitet og
regularitet

Herøy 1818
Åpningstider
ferjer og
ferjestruktur

Virkemiddelapparat
for kommunene å
legge til rette for det
grønne skifte (særlig
havneprosjekter)

Gjennomføre
prosjekt fra
Kyst til
Marked.

Grenseutfordringer
Døgnåpen
tollstasjon
E10 bjørnfjell

Utbedre
alternative
grenseoverga
nger (Fv)

Broer med
høyere
akseltrykbegr
ensning

Avkjøringer til nye
næringsområder
(mye ny transport)

Standard
Fjerne
flaskehalser
slik som
undergangen
på Setså

døgnåpen
tollstasjon
E10 Bjørnfjell

grenseoverskri
dene
pendeltog
Luleå/Kiruna/
Narvik

fra
Elfly øst - vest
kortbanenettet
er viktig!

Fra kyst til marked
Inn mot de store
transportårene.
Samfinansiering
Fylke - dtat

Hensynta
utviklingen i
kystbaserte
næringers
økning i volum

Sammenhen
genede
veibygging

Fergefri
forbindelse
Narvik -
Hamarøy

Båtforbindelse
langs kysten er
viktig for at
folk kan bo og
jobbe

Riktig
fergemateriell
basert på økt
værutfordring

Herøy 1818
Fastlandsforbi
ndelse Herøy /
Dønna /
Alstahaug

Bedre frekvens
og lavere pris
på
kortbanenettet Utvikle Evenes
som flyplass
for både
passasjerer og
Forlengelse
gods
av rullebane

Diverse

Billigere
kollektivtrafik
k

Hurtigbåt og ferjer

Sørge for gode
fergeforbindel
ser for næring;
Herøy

Drift og vedlikehold

Helgelandspendel
som Saltenpendel
med start i Grane,
økt kvalitet på
tilbudet

bedre
kollektiv-
trafikk

Vegforbering
av FV82
Stokmarknes
- Sortland

Fergeavganger
på natt for å ta
unna køene

tog til nord

Bedre
frekvens på
busstilbud.

Penger til
fylkesvei

Fv 17 Ørnes
Glombergan

Gods

Flere
kryssnings-
spor på
jernbane

Utbedre
fylkesvei 12
Bustneslia

Tilførselsveie
r til
knutepunkt

Fylkesveger regularitet
må
over Saltfjellet
vedlikeholdes vinterstid

Nordlands-
Legge bedre
banen
til rette for
godstrafikk Økt kapasitet
på jernbane øst vest med
Kapasitet på
tog
Nordlandsba

Flere
godstogstopp

Bidra til at
E6
prioriteres
ferdig

Grønn industri
trenger stor
flyplass på
Helgeland med
godt flytilbud

Kinatoget
kommer for
fult nå til og
fra Narvik

Bygge økt
kapasitet på N-
banen og
Klimanøytral
linjene til
markedet
framdrift på

Utbedring av
hele E6 i
Nordland,
Troms og
Finmark

Grønt skifte

Bidra grønne skifte:
Helgelandspendelen
, Tunnel Bustneslia,
Dypvannskai
Tilrettelegge EL Fly
også Øst-vest

nen
Sømløs overgang
mellom bane og
båt på
endestasjon for
Nordlandsbanen

Fullføre E10
Hålogalansve
gen med
sidearmer

Tuneller og
korteste trasé
Leknes Svolvær

Kartlegge
flaskehalser
på saltfjellet
vinterstid

Riksveger
gjennom
Nordland E6
Narvik Rognan + RV80

Fylkesvei 17
må prioriteres
gjennom hele
fylket

Opprusting
Sørfjellveien,
FV 17 som
Villmarksveie omkjøringsve
n
i for Saltfjellet

E6 utenom
sentrum tunell
(Narvik)

Riksvei

Fylkesvei

Tunnel
Bustneslia FV
810
avgjørende for
region og laks

Standarden
på Fv/Rv må
heves

Tunell under
Hadselfjorde
n

Toalett og
avfallsløsning Regulaitet
er langs veg

Oppgave 3: Hvilke råd vil dere gi til prosjektgruppa for KVU Nord-
Norge?
Digitalt verksted
nyttig
metode/idem
yldring

for mange
deltagere
kunne vært
delt opp i
tema: luft, sjø,
vei, og bane

mulighet for å
gi innspill i
etterkant - får
ideer når vi får
tenkt oss om

Kanskje burde
dette
miniverkstedet
vært delt i
regionene

Takk for at
dere møtte
oss

Spennende
verktøy

Nyttig
metode

Råd - Mo
samlinga var
bedre enn
denne synes
jeg

Spesifiser
tydeligere hva
dere ønsker
svar på

Still klarere
spørsmål!
Overordnede
BEHOV (hva skal
løses) eller
enkeltPROSJEKTER?

Supercoolt
verktøy

Fysiske møter

Nordlandskommu
nene burde vært
delt over to
samlinger /svært
ulike behov nord
og sør

[10:55] Ellen Schjølberg
(gjest)
litt kaotisk i få presentert et
verktøy på møtet, det
tekniske tar litt mye tid.
Ellers god måte å samle inn
synspunkter på.

Kunne godt ha
laget sorteringen
først, og så kunne
vi skrevet lappene
der de hører
hjemme

den her
workshopen er
noe rotete, -
forberede bedre
neste gang?

Nyanser og
analyser
funker dårlig
på post-it

Tror dere kjenner
utfordringen fra
før og at dette
ikke bringer noe
nytt til torgs

Ta
enkeltmøter
med
kommuner for
innspill

Regionale
møter utover
i prosess

Se på lokal
utfordringer
ikke bare
regionale

La
kommunene
få komme
med skriftlige
innspill

Fortsatt god
dialog med
kommunene,
ikke bare
regionrådene

Samarbeid
nabolandene

fortsatt god
dialog med
kommunene ikke bare
regionene

Involvering

Vær
inkluderende
i forhold til
kommunene

Bruk
Regionrådene
løpende

Utfordre
unge voksne
- KBNN

Egen
beskrivelse for
regonen over
fylkesgrensen
NL/Troms

Ta
enkeltmøter
med
kommunene
Lytt til
kommunene

Innspillsmøte
med
næringslivet
Narvik er den kommunen i
Nordland som har mest
trafikk til og fra Troms og
Finnmark. Altså
grenseoverskridene.
Kanskje Narvik burde delta
også der i KVU
sammenheng...

Ta kontakt med
kommunene for
mer spsifikk
avklaring i
området
Inviter til mindre
samlinger hvor
kommuner med
like utfordringer
kan delta.

Fyleksvei
viktig

Dobbeltspor på
Ofotbanen og
Malmbanan Narvik Luleå bør tas på alvor,
jf. stengte toglinjer
grunnet havari slik vi
har sett denne uke.

Forutsigbar
samferdsel
avgjørende for
næringsliv Herøy

Ut og besøke
noen helt noen
steder med
særskilte feks
endringsprosesse
r
Bred forankring hos
alle typer
næringsaktører. Det
blir ofte snakket om
havbruk/sjømat, men
jordbruk er òg en stor
nøring i fylket.

Øke frekvens
på lokale
hurtigbåter
og ferge

Ta hensyn til den
forventede veksten i
marin, industri og
reiseliv (kysten,
Rana, Narvik,
Glomfjord osv)

Det største
potensiale ligger
i fornybare
ressurser bl.a
fra havet.

Se helhetlig
på FV 17

Insentiv for å
sette igjen bilen
på land kan være
mer effektivt enn
å sette inn ti
eksdtraferger

Klare å de de
internasjonale
koblingene på
transportnettet

Se på hva som må
til for å få mer
gods fra veg til
bane og sjø (ta
veksten som
kommer)

Overordnede flaskekhalser
som berører store
godstransporter/næringstr
ansporter er viktige. Også
persontransport til
samfunn som er helt
avhengig av f.eks ferge og
hurtigbåt er overordnet

Erstatt ferger
med varige
løsninger der
det er mulig

Utviklingstrekk
Det skjer mye i ofoten
regionen, etablering av
Aker, militeæret, økt Fiske
transport m.m viktig å klare
å se synergiene dette vil
skape for hele
nordlandsamfunnet

Nordland er
attraktivt om
man ser på de
større byene

Se helheten i
Nordland med
spesielt fokus på
områder med stor
industri

Regionbyene
blir viktig

Næringslivog
samferdsel
avgjørende for
befolkningsvekst

Nord-Norge
banen vil løse
mye, selv for de
som ikke har
banen i sn
kommune

få mer gods
over på sjø

Ikke glem
sjøtransport - og
at fisken skal ut i
markedet. En død
laks eller torsk har
dårlig tid

fylkesvei

Det må gjøres
enklere å reise
kollektivt for
turistene for å
begrense belasning
på vei og ferge

Nrd Norge ahr
fortsatt store
uutnyttede resurser,
infrastrukturen må
tilrettelegge for å ta
i bruk denne

Delutredninger i
regioner med
mye ny industri i
årene fremover.

Ikke bare fokuser
på lav
befolkningsvekst

Herøy 1818
Få ett kart som viser
hvilken transport
masse som brukes i
forhold til gods og
person og type
transport.

bra med
vektlegging av
verdi på transport
og varer vs
kvantum

Ikke glem vi
som bor her,
ikke bare
tenkt reiseliv

Kvalitetssikring
av alle inndata,
særlig på
godstransport!

Prioriter
viktige
næringsveierFinansiering

det grønne
skiftet
kommer til å
gå skikkelig
fort

Nærksipsfart
bør prioriteres
høyt fremover
i det grønne
skiftet

Jobbe godt med
kommunikasjon
og opplyse hvor
dere er i
prosessen til
enhver tid

Fokus på behov
industrien med FV
som transportåre
(eksempelvis
Glomfjord
industripark)

Det er jo
utrolig mange
muligheter - se
positivt på
dette

Vær klarere
på NN-Bane-
mandatet

Ikke bare
tenk
samfunnsøko
nomi

Ta med nye
industrietabering
er i Vefsn og på
Helgeland i
dimensjoneringen
e og analysene.

tenk på de
fastboende
ikke bare
turister

Transportløsninger

fastlandsforbi
ndelser
viktig!
La komuneen
og regionrådene
komme med
skriftlige innspill

Tidligere KVUer
og utredninger
bør inngå i KVU
Nord Norge

TEnk både
kort og lang
sikt

Vi ønsker
moderne
grønn
transport i
kommunene

Regionale
samlinger

På Mo understreket
fylkesråd samferdsel
- samfunnsnytte det bør vi ta på
alvor. Ingen har til
nå idag nevnt det....

Belys
utfordringen med
store
innvesteringer på
Fylkesveier (eks.
Bustneslia)

Metode

Teller små
utfordringer for
mange mer enn
enorme
utfordringer for
få?

Herøy 1818
Oppdater
tallmatriell 2018 til
2021 og kjente
fremtidsvisjoner til
regionens næring.

Sammenhen
g-samme
mål-
samarbeid

Ta
kommunene/r
egionene med
på fremtidige
løsninger

Informasjonsmøte
r jevnlig gjør
kommunene
bedre i stand til å
komme med
innspill.

Fokuser på å
bygge gode
regioner

Se til utredningen
Transportløsninge
r Lofoten, Ofoten
og Vesterålen

De store linjene må
vel primært handle
om folk og gods inn
og ut av landsdelen?
Redusere
avstandsulemper!

Se på
transportfordringen
e i regionene. f.eks.
innlandet har andre
utfordringer enn de
på kysten

[10:56] Håkon Lund
Prioriter viktige næringsveier,
framkommelighet og kapasiteter
må ikke bli ett hinder for
utviklingen i vårt område. stor
innvesteringer er på tur, som
nødvendiggjør bedre
innfrastruktur

Transport over til
sjø - Frosne
produkter,
bulkvarer slik som
tørrbulk o.l (
bærekraftmål)

