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PROSJEKTER SOM ER KLARE FOR REALISERING I KOMMUNENE i NORDLAND 

Alle kommunene i Nordland er invitert til å komme med maks 3 innspil til prosjekter som er klare til realisering: 

Vi ønsker også å få oversikt over større byggeprosjekter som kan fremskyndes i kommunene. Dette må være prosjekter som: 
 

1. Gjennomføres i statlig eller kommunal regi. 
2. Prosjekter som er ferdig planlagt og kan igangsettes i løpet av kort tid dersom finansiering faller på plass.  
3. Gjerne prosjekter som har regional betydning, dvs. vil ha effekt for flere kommuner.  

 

Alle innspillene er lagt i Fokus: Arkivnr.: 20/8055. Flere av innspillene har utdypende kommentarer.  

 

Kommune Prosjekt 

Alstahaug Alstahaug kommune har tatt utgangspunkt i vedtatte planer og prioriteringer, samt muligheten for tidlig realisering. Dette er bl.a forankret 
i  Plan for sammenhengende hovednett for sykkeltrafikk i Sandnessjøen og omegn vedtatt av kommunestyret 29.05.2013 , samt  innspill ift 
Regional Transportplan Nordland. Forslag på tiltak gjelder gang og sykkelvei på fylkesvei 809, samt fylkesvei 17. De foreslåtte veistrekninger 
er enkelttraseer for å oppnå en sammenhengende gang – og sykkelvei fra sentrum av Sandnessjøen og helt ut til Nordland Fylkeskommune 
sitt 1000 årssted, Petter Dass Museet på Alstahaug. Hele traseen er viktig for å få flere til å ta i bruk sykkel eller bli gående og har et sentralt 
folkehelseperspektiv. Traseen er også viktig med tanke på trafikksikkerhet, samt tilrettelegging for økt  sykkelturisme på Helgelandskysten 
og støtter således opp om de målsettinger som Regional Transportplan Nordland fremfører.Videre er traseene av viktighet ikke bare for 
Alstahaug kommune, men også i et regionalt perspektiv.  

 
1. Gang- og sykkelvei Vågen – Nesset, FV 809. Ferdig regulert. Her foreligger en eldre påbegynt detaljplan. 
2. Gang- og sykkelvei Radåsmyra – Øvre Kleiva, FV 17 Under regulering. 

https://www.alstahaug.kommune.no/offentlig-ettersyn-detaljregulering-av-gang-og-sykkelveg-radaasen-kleivskaret.6284345-
414998.html 

3. Ifm Områderegulering for del av Sandnes Øvre, er det behov for  nye infrastrukturløsninger i form av ny rundkjøring på FV 17 
som adkomst til de nye utbyggingsområdene (sykehjem mm).  Vedlagt følger Reguleringsbestemmelser, samt kart som viser 
tiltaket.  

4. Gjenværende traseer ift Plan for sammenhengende hovednett for sykkeltrafikk i Sandnessjøen og omegn, jf vedlegg 
 

https://www.alstahaug.kommune.no/offentlig-ettersyn-detaljregulering-av-gang-og-sykkelveg-radaasen-kleivskaret.6284345-414998.html
https://www.alstahaug.kommune.no/offentlig-ettersyn-detaljregulering-av-gang-og-sykkelveg-radaasen-kleivskaret.6284345-414998.html
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Andøy Prosjektet Andenes Havn har vært jobbet med og prioritert av Kystverket siden 1999 med utgangspunkt i Proposisjon 46 S «Nasjonal 
transportplan 2002-2011 og kommunens egen havneplan av 2003. Realisering av prosjektet Andenes havn er en viktig forutsetning for å 
lykkes med omstillingsarbeidet og videre utvikling av sjøbaserte næringer i Andøy kommune. 

Bindal Prosjekter i regi av Bindal kommune går sin gang. 
Prosjekter som er ønskelig at fylkeskommunen prioriterer i Bindal er følgende: 

• Oppstillingsplasser Holm ferjeleie  

• Asfaltering av resterende strekning på fv 801  Brevik– Årsandøy 

• Asfaltering fra Bindalseidet – Røytvoll 
 
Oppstillingsplasser på Holm ferjeleie har vært skyva på siden 2012 og lenge før den tid. Det er det mest trafikkerte ferjesambandet Holm – 
Vennesund på Fv 17, uten en eneste oppstillingsplass. 
Reasfaltering av fv 801 Terråk –Årsandøy skulle deles over 3 år. I 2017 ble det asfaltert ca 1/3, i 2018 ble neste tredjedel asfaltert. I 2019 ble 
det ingen asfalt på det som er den verste delen på hele strekninga. 
Veien mellom Bindalseidet og Røytvoll ble forberedt med nye stikkrenner i 2015 for reasfaltering. Det gjenstår  fremdeles asfalt. 
Dette er svært ønskelige prioriteringer fra Bindal.  

Bodø Statlige prosjekter: 
1. Riksvei 80 Sagelva Dette prosjektet er 100% ferdigprosjektert, og skulle vært påbegynt for flere år siden. Men pengene ble i siste liten 

flyttet til andre prosjekter; bla Lavangsdalen i Troms. Strekningen er ulykkesbelastet og en flaskehals i transportåren fra Bodø inn mot 
E6, og er sterkt prioritert også i nasjonale etaters innspill til Nasjonal Transportplan. 

 
2. 2. Albertmyra 2 / SAMLOK 2 Samlok 2, inkl. nytt politihus, lokaler for sivilforsvar mm, fellesarealer med bla kurs/ opplærings-avdeling og 

nytt lager for Sivilforsvaret. Prosjektet er en videreutvikling av samarbeidet gjennom Samlok I. Mulighetsstudien er gjennomført, og viser at 
samtlige deltakende etater ønsker dette gjennomført. I prosjektet ligger flere byggeprosjekter (herunder politihus) som uansett skal 
realiseres i Bodø framover, men prosjektet bygger også på en vilje og et ønske fra alle samarbeidspartnere om å utvikle samhandling og 
samarbeid innen beredskap og totalforsvaret på en måte som ikke er gjort i Norge før.  

 
3. Blått bygg v/ Universitetet Kunnskapsdepartementet har gitt klarsignal til å starte forprosjektering av Blått bygg ved Nord Universitet i 
Bodø. Dette er viktig for å få et mer fremtidsrettet campus hvor helse, klima og havnæringen skal spille en mer sentral rolle. Prosjektet 
sørger både for bedre utnyttelse av eksisterende bygg og vil gi helt nødvendige løsninger for å fremme høy kvalitet i forskning og utdanning 
ved Nord universitet. Totalt vil det være 8000m2 nybygg og 1680m2 ombygging og rehabilitering. 
 
Prosjekter i samarbeid mellom stat og kommune (evt. Flere) 
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Nytt helsehus Helsehuset er et samarbeidsprosjekt mellom Bodø kommune, Nordlandssykehuset, Nord universitet og Nordland 
fylkeskommune; der finansieringen av bygget primært løses mellom kommune og sykehus. Prosjektet vil gi økt kapasitet for både primærog 
spesialisthelsetjenesten; noe som ikke minst er viktig nå i situasjonen med korona. Men bygget vil åpne for helt nye samarbeidsformer 
innen ehelse/ velferdsteknologi, utdanning og forskning/ utvikling – og dermed bringe inn helt ny tenking i forhold til helsesektoren i Norge. 
Utfordringen er finansieringen, der særlig Nordlandssykehuset har utfordringer med å nå fram i prioriteringene i Helse Nord. 
 
NBNF; særlig oppstart at bygging av ny flystripe og infrastruktur, men også opprydding, De store prosjektene må nok avventes til 2022 – 
2025, men det er en rekke mindre prosjekter som kan startes innen bla opprydding, infrastrutur mv.  
Krisesenter Kytt krisesenter i Bodø er et høyt prioritert prosjekt, der planleggingen pågår for fullt. Krisesenteret dekker hele Salten, og er 
derfor et prioritert regionalt prosjekt. 
Infrastruktur Kvalvikodden Kvalvikodden er blitt aktualisert som område for å hente masser til bygging av ny flyplass. Det synes som om 
steinmasser herfra har den kvalitet som trenges for rullebanen, og dette vil vøre gunstig for å få masser uten for lang transport. 
Utfordringene er å få massene bort fra Kvalvikodden, samt å unngå for mye trafikk på eksisterende vei. Det bær derfor bygges kai for 
utskiping av steinmasser, samt vurdere ny veiløsning.  
Bypakkeprosjekter ▪ Sjøgata ▪ Rundkjøring Mørkved sør m/ avkjøring til næringsområde og til Nord universitet Disse prosjektene mfl ligger i 
bypakke 2, og er klare for realisering. 
Anlegg 96 ligger som en uavklart sak mellom stat, luftfartsmuseum oa. I utgangspunktet gjelder dette alt fra fremtidig eierskap, kostnader 

ved oppgradering, framtidig driftskotnader mv. Dersom det finnes mulighet for finansiering er det uansett mulig å raskt iverksette 

oppgradering og vedlikehold av anlegget. 

 

Andre kommunale prosjekter  

o Nybygg og vedlikehold skoler 

 o Ishall har vært ønsket lenge i Bodø og Salten. Tomt er tilgjengelig, men utfordringen er finansiering.  

o Ny svømmehall Spektrum Svømmehallen prosjekteres nå av Spektrum KF. 

 o Ny fotballhall Prosjektet er ikke prosjektert, men står på listen over prioriterte prosjekt i Bodø kommune.  

o Vannverket – vedlikehold/ sikkerhetsforbedring Vi har vedlikeholdsplaner på dette, men mangler finansiering for å kunne ta dette i det 

tempo som er ønsket. 

 o Vedlikehold av IKT-parken Å ha en oppgradert IKT-park er viktig; det har ikke minst korona-krisen vist oss. Det er behov for oppgradering 

av parken; inkl. alt utstyret som er ute i skolene. 

 o Vedlikehold av bygg og veier Vedlikeholdsplan for bygg finnes, og her er det en rekke prosjekter som raskt kan iverksettes; gitt at det 

kom ekstraordinær finansiering av disse. Det samme gjelder vedlikehold og oppgradering av veier, gangveier mv  
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Bø Bø kommune har to godkjente prosjekter liggende klare. Det gjelder to gang-sykkelveier, Eidet- Asterset og Straume-Straumsjøen. Får vi ut 
den statlige delen nå, kan vi starte opp stort sett med en gang. Da kan vi få opp prosjekter for 12 millioner, over natta. 
Ellers har staten prosjekt nok på Bøveien, Ruggedalstunellen og utbedring av selve veien.  

Dønna Utbedring av fv 828 fra fergeleiet på Bjørn og til Herøy.  
En viktig del av prosessen med å få på plass hovedsamband Bjørn-Sandnessjøen.  Det er tidligere avsatt 140 millioner til prosjektet, men en 
opprustning av hele strekningen (eventuelt større deler av den) vil kreve ytterligere investeringer.  Tiltaket vil være gunstig for HALD-
regionen generelt og kommunene Dønna og Herøy spesielt. 
 
Utbedring av fergeleiet på Bjørn. 
Når hovedsambandet Bjørn-Sandnessjøen er operativt fra 2022 vil fergeleiet på Bjørn være en flaskehals for trygg, sikker og forståelig 
trafikkavvikling.  Dette er tatt opp ved flere anledninger og også presentert for tidligere samferdselsråd Eggesvik.  Dønna kommune har 
utviklet en reguleringsplan for utvikling av fergeområdet.  Tiltaket er nevnt i fylkeskommunens budsjett/økonomiplan, men det er ikke 
avsatt investeringsmidler. Tiltaket vil være gunstig for HALD-regionen generelt og kommunene Dønna og Herøy spesielt. 
 
Opprusting av kommunale veier. 
Dønna kommune har nesten 60 km kommunal vei – av ujevn standard og med varierende trafikkbelastning.  Noen av veistrekningene er 
viktige for næringslivet.  Kommunen er i gang med å registrere standarden på de kommunale veiene, inkludert grøfter og stikkrenner.  Det 
er behov for en satsing for å få de viktigste kommunale veiene opp på en fornuftig standard.  Noe som også vil vær positivt i forhold til 
vedlikeholdskostnadene. 

Evenes Kommunalt prosjekt av stor regional betydning:  
Forsert arbeid med områderegulering rundt Nautå og Harstad/Narvik lufthavn, Evenes er særdeles viktig for å imøtekomme behovet 
næringslivet har for å starte utbyggingen av de servicenæringer som skal etableres rundt den sivile flyplassen og militære flystasjonen. 
Dette er en kommunal områdeplan som alene kan gi et sterkt bidrag inn i sysselsetningen fortløpende i vår region. Dette er regionalt 
forankret. Evenes kommune er avhengig av anslagsvis 1.000.000,- for hele planprosessen i seg selv, noe av kostnad er allerede tatt, 
arbeidet er startet, men bør forseres. Næringsliv av mange slag varslet før koronakrisen betydelige investeringsplaner i dette området, men 
dette betinger ferdig regulering. De statlige investeringene og oppbyggingen på Evenes fortsetter med full tyngde, ringvirkningene og 
knoppskytingen er derfor fortsatt svært aktuelle. Med ekstra finansiering kan dette forseres og være ferdig høsten 2020. 
 
Statlig prosjekt av særdeles stor regional betydning: 
E 10 Hålogalandsveien parsell 16 og 17 er ferdig regulert gjennom statlig plan. Argumentasjonen og behovet er velkjent, viktig for hele 
Hålogalandsregionen, løfter bare spesielt fram at parsell 16 fjerner et betydelig trafikkhinder for tungtrafikk vinterstid (Dragvikbakken) , og 
begge parsellene legger i fellesskap lås på utvikling av kommunesenteret Bogen ettersom det foreligger ferdig regulering av hvor veien skal 
gå gjennom kommunesenteret, men uten finansiering hemmes utviklingen for både private og næringsliv her i uakseptabelt lang tid. 
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Kommunalt byggeprosjekt, viktig beredskap: 
Vi har ferdig tegnet kommunal brannstasjon beregnet til 8 mill. kr som kan detaljeres og kjøres ut på anbud relativt raskt. Regionalt viktig å 
opprettholde infrastruktur til beredskap i distrikt.  
 

Fauske 1. Blålysbygget: samlokalisering av nødetater (brann, ambulanse, Sivilforsvaret, legevakt), teknisk drift, total kostnadsramme er 
MNOK 210 for prosjektet totalt. Dette er et meget sterkt prioritert prosjekt som utløser enormt mange synergier for Fauske 
kommune. Oppstart umiddelbart etter påske hvis godkjent av Fylkesmannen. 

2. Barnehage i Valnesfjord: rehabilitering underetasje for innflytting av barnehageavdeling, MNOK 12,35, klar til oppstart etter påske 
hvis godkjenning av Fylkesmannen. 

3. Erikstad barnehage: innflytting av 1 avdeling fra Vestmyra hvit barnehage, MNOK 8,4. kan starte med prosjektering i løpte av mai 
måned. 

 

Flakstad  1. Gang og sykkelveg Jusnes-Ramberg, langs med E10. Statlig prosjekt, evt. Et spleiselag mellom stat, fylke, kommune og grunneiere. 
Prosjektet er under detaljprosjektering, og kan iverksettes fysisk fra etter sommeren 2020.  Estimert kostnad ca 24 millioner. 

2. Tilrettelegging av infrastruktur til næringsområder på Napp og Ramberg. Begge disse områdene er kommet på plass etter at staten 
har utdypet havnene, og lagret mudringsmasser på land for å benyttes til næringsarealer. Disse kan iverksettes fra sommeren 2020. 
Kostnadsramme 9+9= 18 millioner. Begge disse industriområdene server næringslivet fra hele Lofoten, og tidvis deltakere fra andre 
regioner. Midler er avsatt i kommunens økonomiplan 2020-2023, med startfinansiering i 2020. 

3. Nye Ramberg skole. Vi er godt i gang med planlegging av ny skole. Den gamle skolen er under riving. Kommunestyret har vedtatt 
skisseprosjekt ny skole, detaljprosjektering pågår, og planlegges ferdigstilt i juni d.å. Prosjektet skal kunne gå ut på anbud etter 
sommeren 2020. Kostnadsramme 100 millioner. Midler er avsatt i kommunens økonomiplan 2020-2023, med startfinansiering i 
2020. 

 

Gildeskål 1. Vedlikehold av kommunale bygg. Kommunen har høsten 2019 fått gjennomført en total kartlegging av vedlikeholdsprosjekter som 
er nødvendige å gjennomføre på våre kommunale bygg. 

2. Oppfylling av næringsarealer i forbindelse med etalering av ny dypvanns-/trafikkai på Sørarnøy. Her finnes tilgjengelige masser 
som kan tas ut lokalt for å starte den nødvendige oppfyllingen i forbindelse med utbyggingen som her skal gjennomføres. 

3. Etablering av ny veiløsning til Øya, Inndyr. Dette er i stor grad et trafikksikkerhetstiltak for skoleelevene ved Meløy videregående 
skole på Inndyr, men vil også gi bedre veiløsning for lokalt næringsliv og beboere i området. 

 
I tillegg følgende fylkeskommunale prosjekter i Gildeskål som kunne prioriteres fra Nordland fylkeskommunes side i deres gjennomgang av 
egne prosjekter 



6 
 

1. Utvidelse av Meløy videregående skole på Inndyr. Forstår det foreligger ferdige planer for slik utbygging som burde kunne 
gjennomføres nå. 

2. Etablering av hybelhus for elevene ved Meløy videregående skole på Inndyr. Kapasiteten i markedet for økt tilstrømming av 
elever er lav og dette bør prioriteres av fylkeskommunen 

 
I den grad det finnes tiltakspakker som kunne benyttes til trafikksikkerhetstiltak har Gildeskål kommune flere områder hvor det kunne vært 
etablert gang og sykkelstier som skoleelever kunne benyttet. Her har vi flere prosjekter som relativt raskt kunne vært startet opp. Som et 
siste mulig prosjekt tenker jeg å nevne «utsiktsrydding» langs FV. 17 gjennom bl.a. Gildeskål kommune som både er trafikksikkerhets- og 
turismerelatert. 
 

Grane Grane kommune holder for tiden på med høringsuttalelse til E6 Svenningelv- Lien. I den forbindelse er det svært viktige tiltak for Grane 
kommune som kan falle utenfor det reviderte E6 prosjektet på grunn av at forutsetningene for planen, samt trasevalg er endret.   

1. FV 73: Gangbrua på siden av Troforsbrua er ferdig prosjektert og har teknisk godkjenning. Tidligere kostnadsberegning er i 
størrelsesorden ca. 20 mill. Dette er en spesiell bru som er kostnadskrevende, og han mener at det kan prosjekteres og bygges en 
billigere bru. Det er pr. i dag usikkert om den blir tatt med i E6-prosjektet. 

  
2. FV 73: Gang- og sykkelvegen mellom brua over Svenningelva, ved Troforsen og Esso er påbegynt prosjektert, men ikke ferdigstilt. 

Dette er en strekning på ca. 800 m. Vi har ikke kostnadsberegning men det er regulert i reguleringsplan for Brattås –Lien av 
12.06.20.  Denne gang og sykkelvegen har Statens vegvesen varslet at de tar ut av E6-prosjektet. Dette er en trafikkfarlig strekning 
og litt uoversiktlig. Vegen er for enkelte av innbyggerne  den eneste vegen å gå.  
  
Både gangbru over Troforsen(punkt 1) og gang/sykkelveg fra dagens Esso og til Troforsen vil legge tilretet for gående og syklende. 
Bruk av skoleskyss på grunn av trafikkfarlig strekning vil derfor kunne opphøre dersom slik gang/sykkelveg og gangbru blir bygget.   

  
Begge tiltakene er godkjent i reguleringsplanen for E6 Brattåsen – Lien. Godkjent av Grane kommunestyre i 2013, og stadfestet av 
Fylkesmannen i 2014 etter klagebehandling. Børge Steinmo Johnsen bekrefter at han er Statens Vegvesens kontaktperson for de to 
prosjektene. Han kan skaffe mer detaljer dersom NFK ønsker det.  
   
 Som et tredje prosjekt ønsker vi å søke om midler til utbygging av bredbånd til Svenningdal.  

STED TOTAL KOSTNAD STØTTE FRA NKOM KOMMUNAL ANDEL DUGNADSINNSATS BELØP 

Svenningdal 1.250.000 0 1.250.000 0 750.000 
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Fiplingdal 6.050.000 3.000.000 3.050.000 10.000.000 1.250.000 

 
 

Hadsel Prosjekter som kan videreutvikles på kort sikt og 
realiseres - gitt statlig støtte til kommunene.           

             

 Prosjekter Overslag Forklaring          

1 Havneprosjekt E3 
Ikke kalkulert  

Ikke ferdig grunnlag for kalkyle, men kan startes opp raskt med god fremdrift på regulering. 
Kan skape aktivitet umiddelbart etter regulering/utfyllingsvedtak men krever finansiering 

2 
Hallprosjekt Stokmarknes 
skole 

kr   45 000 000,00  
Frapris, for minste løsning (gymsal). Full utbygging med flerbrukshall også for 
VGS opptil 120 mill, da delfinansiert av dem. Med statlig tilskudd en mulighet    

3 Gang- og sykkelveiprosjekter 
ti-talls 
milllioner 

Her er en rekke prosjekter som kan være aktuelle og klare for rask igangsetting. 
Allerede prioritert i plan, samt dels også regulert (Som Melbu-Stokmarknes)  

  
 

Hamarøy CONTAINERHAVN DRAG Bygge en regional hub for containertransport inn og ut av nordre Salten og Søndre Ofoten. Kan dekke regionalt 
markedsbehov for containertransport og flytte årlige 500 000 km tungtransport for The Quartz Corp fra E6 mellom Straumen og Drag over 
på skip på Containerhavn Drag.  
Etablere et industriområde i tilknytning til havnen for å legge til rette for ytterligere etablering og utvikling av større næringsprosjekt i 
regionen. Status for prosjektet: Området er ferdig regulert til industri. Nordland fylkeskommune har forpliktet kr. 3,3 mill. til prosjektet. 
Miljø- og geoundersøkelser med kostnadsvurderinger fra tredjepart er ferdigstilt mars 2020. Endelig kostnadsoverslag klart i april 2020. 
Estimert ca. kr. 20 mill. Kommunal andel av finansiering klart i april 2020.  Jobbes med å utløse statlig medfinansiering via 
Samferdselsdepartementet og Kystverket i april 2020. 
SKUTVIK KAI Restaurere kai og tilhørende bygningsmasse for å legge til rette for en reiselivssatsing på Skutvik. Kai og bygningsmasse eies av 
Hamarøy kommune. Kostnadsestimat mellom kr. 4,5 – kr. 15 mill. avhengig av omfang og løsningsvalg.  
OMSORGSBOLIGER HAMARØY. Etablere inntil 40 tilrettelagte boliger for heldøgns omsorgsboliger fordelt på Oppeid og Drag. Klare for 
oppstart av utredning/spesifikasjon april 2020 hvis det tilføres ekstra eksterne midler til dette. Ønske om midler til prosjektutredning, samt 
toppfinansiering utover Husbankens ordninger. 
 

Herøy Herøysundet bru: Det ble startet opp et vedlikeholdsprosjekt av Herøysundet bru høsten 2019. Det er store skader på brua, og det er 
allerede satt vektrestriksjoner for biler, og slik vi forstår det vil det bli offentliggjort en rapport om tilstanden på brua den 02.04.20, som 
viser store strukturelle skader.  Det er allerede satt begrensinger på bruk av brua på grunn av den tekniske standen, som påvirker 
trafikkmønsteret. Dersom rapporten som legges frem 02.04.20 medfører ytterligere begrensinger på brua, vil dette kunne føres til store 
forstyrrelser for næringslivet, og økonomiske tap. Brua er svært nedslitt og har skader i betongkonstruksjonen. Brua ligger midt i 
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kommunesenteret med offentlige og private tjenester på begge sider av brua. Størstedelen av skoleelevene i kommunen må passere brua 
for å komme til skolen. Det samme gjelder utenom skoletid da idrettsanlegg og idrettshall ligger ved skoleanlegget. Totalt blir kostnader for 
bruarbeider ca. kr. 84-102 mill. inkl. mva. I tillegg kommer øvrige vegarbeider på hver side av bru. Herøy kommune mener at alt ligger godt 
til rette for at man kan snarlig sette i gang med arbeidet med ny bru over Herøysundet.  
Restaurering av Henrikvalen på Brasøy: I tilknytning til fylkesvei 168 på Brasøy, er det en problematikk rundt en steinfylling som hindrer 
vannutskifting i et innesteng basseng. Her er det også avrenningsproblematikk som fører til oppblomstring av alger og skjemmende lukt. 
Dette er en problemstilling som går tilbake til 1990-tallet. Det er også gått en bekymringsmelding til fylkeslegen i forhold til at denne kan 
føre til helseproblemer på grunn av svovelgass. Dette er en sak som berører både fylkeskommunal vei og kommunale anlegg for vann og 
avløp.  
Tuftepark: Tufteparken er i utgangspunktet et helhetlig konsept bestående av 9 lavterskel apparater som er utviklet slik at alle kan utføre 
alle grunnleggende øvelser uavhengig av treningsbakgrunn, alder, kjønn og andre forutsetninger. Slik vi forstår det, er dette en type 
prosjekt som det går an å søke om spillemidler til. Dette vil også være noe kommunen ønsker å bruke midler til. Dette kan være et enkelt 
prosjekt som kan realiseres hvis det finnes mulighet for tilskudd.  
Fastlandsforbindelse: Vi antar at dette prosjektet er større enn det man ønsker innspill på, men vi vil likevel minne på arbeidet med en 
framtidig fastlandsforbindelse for Herøy og Dønna.  
 
 

Leirfjord Fylkeskommunale prosjekter 

• Gang og sykkelvei langs FV 17 fra Leland til Engheim. 
Prosjektet er ferdig regulert, men ligger ikke inne i fylkeskommunens økonomiplan. Eiendom som ligger i 
reguleringsområdet er kjøpt, og det pågår i disse tider oppmåling og oppkjøp av grunn. Kommunen diskuterer gjerne mulige 
finansieringsordninger .  

• Miljøgate gjennom sentrum av Leland. Masseutskifting i kjørebanen.  
Det er fra fylkeskommunen planlagt oppgradering av denne i form av reasfaltering. I denne plan er det forutsatt at Leirfjord 
kommune skal bidra med 0,5 mill. for å beholde smågatesten i kjørebanen. Under oppbygging av miljøgaten ble ikke 
kjørebanen masseutskiftet, noe som har bidratt til kort levetid på det faste dekket ( 10 år).  

• Generell oppgradering av fylkesveier i kommunen.  
 
Kommunale prosjekter: 

• Oppgradering av sykehjem og utvidelse med 10 plasser. 
Vi går i disse tider ut på anbud med å flytte administrasjon i dagens sykehjem i den gamle delen av sykehjemmet ( anslått til 
ca. 7,2 mill.). I  økonomiplan er det vedtatt er starte prosjektering for renovering og utvidelse av sykehjemmet. ( fra 2021- 
2023). Ekstra midler vil forsere oppstart. 
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• Fremskynde ombygging av ungdomstrinnet på Leirjord barne og ungdomsskole  
Anbudsunderlaget på barneskolen er nesten ferdig og vi har planer om oppstart av ombygging i løpet av sommeren. 
Ungdomsskoledelen er satt litt på vent, grunnet usikkerhet i forhold til økonomi. Ekstra midler vil fremskynde denne 
ombyggingen.  

• Økt oppgradering av kommunale veier. 
Da mange av de kommunale veiene mangler fast dekke, vil man ved tilførsel av eksterne midler kunne iverksette en større 
oppgradering. 

• Forsere fiberutbyggingen i kommunen. 
Kommunen har bevilget betydelige midler og opprettet et selskap som står for utbyggingen. Arbeidet er i full gang og 
kommunen har fått Nkom midler i to runder til dette arbeidet. Ny søknad er inne til behandling. I vedtatte plan når dette er 
ferdig utbygd vil det bli etablert tverrforbindelse mellom kystfiberen og innlandsfiberen. Denne forbindelsen er det flere 
som ønsker å benytte seg av, og  bidrar til større leveringssikkerhet langt ut over vår kommunegrense.   

 

Meløy FV 17 Ørnes-Glomfjord 

Denne parsellen har stått på plan for utbedring i mange år og er fortsatt prioritert på topp fra Salten regionråd. Tiden bør nå være inne for å 

realisere prosjektet som vil gi store ringvirkninger for næringslivet både under bygging og når ferdigstilt. Fylkesrådet for samferdsel har 

tidligere selv nevnt at dette prosjektet trenger statlig medfinansiering, derfor mener vi at denne parsellen i et område med betydelig 

nærings og industrivirksomhet nå må spilles inn til statlige myndigheter. Vi vil også trekke frem at veien over år har vært sterkt 

ulykkesbelastet. En utbedring av denne parsellen vil også ha stor betydning for utvikling av bo og arbeidsregionen Meløy, med 

industriparken i Glomfjord som en av de største motorene.  

 

Vi vil også trekke frem at Meløy kommune nylig har regulert ferdig et nytt industriområde i Kilvik ved Svartisen kraftverk. Her trenges det 

steinmasser for utfylling. Vi jobber nå med bedrifter som ønsker å etablere seg med virksomhet her. Tilgjengelige steinmasser fra parsellen 

Ørnes-Glomfjord vil styrke dette prosjektet betydelig. 

 

Reipå havn 

Reipå Havn er et av fastlandsnordlands største fiskerimiljøer. Havna er base for ca. 30 fiskebåter som sysselsetter 40 fiskere. Flåten har 

samlede fiskerirettigheter på 8800 tonn fisk, hvorav 1200 tonn torsk. Førstehåndsomsetning representerer en verdi på 35 millioner NOK 

(2016), inkludert verdiskapning i mottak og foredling øker verdiskapningen til 50 millioner. I henhold til beregninger foretatt av Fiskeri og 

Havbruksnæringens Forskningsfond representerer dette en total verdiskapning i størrelsesorden 100 millioner inkludert ringvirkninger i 
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andre næringer. Det pågår i dag en betydelig aktivitet med vedlikehold av båter på slipen etablert i havna. Dette er en bedrift med 12 

ansatte. 

 

Området er ferdig regulert og Meløy kommune har fått bevilget 8 millioner til et mudringsprosjekt fra Kystverket. Den kommunale 

medfinansieringen er 8 millioner. Prosjektet var ute på anbud tidligere i år men måtte forkastes da det viser seg at kostnadene langt 

overstiger 16 millioner. Det er helt avgjørende for videre utvikling at havna blir mudret for å møte dagens krav til dybde. I tillegg er det 

behov for å forlenge moloen som et bølgesikrings tiltak. I reguleringsplanen er det også avsatt et industriområde som kan legge til rette for 

ny aktivitet. 

 

Reipå havn har hatt en positiv utvikling de siste årene, ved å gjennomføre mudring, utvidelse og tilrettelegging av industriareal kan det 

skape nye varige arbeidsplasser i regionen. Vi kan oversende reguleringsplan, planer for industriarealet og tekniske dokumenter for planlagt 

mudring. 

 

Fiberutbygging 

Vi mener at utbygging av fiber og bredbånd vil kunne generere aktivitet og være avgjørende for å beholde og ny næringsvirksomhet. Den 

statlige medfinansieringen må økes slik at vi kan bygge ferdig fiber til alle husstander og næringsliv. I Meløy har vi klar planer for utbygging 

av fiber, det eneste som mangler er finansiering. Dette er et statlig ansvar å bidra til, spesielt når Telenor nå avvikler kobbernettet i Norge. 

 

Svartisen overfart og parkering 

Det er igangsatt reguleringsplan hvor rassikring ved parkeringen og overfarten vil bli sett på i første del av reguleringen. Her vil det komme 

behov for statlig medfinansiering hvis vi skal kunne utvikle denne reiselivs destinasjonen videre. Svartisen og Engabreen er et nasjonalt 

reiselivsikon og Meløy kommune er nylig innvilget 950 000 fra Miljødirektoratet for å utvikle destinasjonen til nasjonal turiststi.  

Narvik Fra Narvik kommune vil vi prioritere følgende i uprioritert rekkefølge. Punkt 1 og 3 gir størst sysselsettingseffekt på kort sikt. 
 1. E6 Narvik kommune 
 E6 gjennom Ballangen sentrum 
 Samferdselsdepartementet 
 Kostnad: 100 mill, det er bevilget 30 mill 
 Anbudet kan lyses ut før sommeren 
Av øvrige større byggeprosjekter som vil ha stor betydning for transport av varer og tjenester til og fra landsdelen er det viktig å nevne: 

1. Narvikpakken/E6 i tunnel gjennom Narvik sentrum 
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2. E6 Øyjord- Bjerkvik 
Detaljreguleringen er vedtatt. Statens Vegvesen har kostnadsvurdert og kvalitetssikret planene. 
 
2. Økt kapasitet på Ofotbanen, krysningsspor Narvik stasjon 
 Samferdselsdepartementet 
 Kostnad: 600 mill 

Prosjektet har betydelig for fisketransport ut av landsdelen og dagligvarer til landsdelen.   
• Narvik stasjon kryssingsspor, totalt ca 600 MNOK. Detaljplan godkjent. Venter på oppstart bygging med utarbeidelse av 

byggeplan og tilbudsdokumenter  før oppstart bygging. Byggeplan ca 20 MNOK og kan starte i 2020 og ferdigstilles i 2021.  
Bygging 2021-2024.  Viktig for kapasitet på Ofotbanen.  Med i gjeldende NTP 2018-2029 

• Fornyelse av snøoverbygg (Vedlikehold). Kan øke produksjon. 
3. Utbygging Narvikfjellet, Reiselivssatsing og VM 2027 

 
Kulturdepartementet. Kostnad: 270 mill (Søknad sendt januar 2020).  

 Deler av arbeidet kan igangsettes i sommer. Kostnadsberegnet til 93 mill. 
Den planlagte utbyggingen har som mål å utvikle Narvikfjellet til et helårlig  
familievennlig reiselivsanlegg. Utbyggingsplanene tar også høyde for at Narvikfjellet skal kunne stå som arrangør av VM i alpint 
2027. 

• Utbyggingen vil skje gjennom det ideelle/allmenne selskapet Narvikfjellet Allmenn AS, som av Kulturdepartementet er 
ansett som søkegod til statsstøtte og spillemidler, ved siden av kommuner og idrettslag. 

• Utbyggingene i Narvikfjellet er planlagt, og også kvalitetssikret av konsulentselskapet Indira AS. 
Søknad om statsstøtte 270 mill sendt i januar i år, og kvalitetssikringen er ettersendt etter dialog med departementet. 
Søknad og kvalitetssikring ligger vedlagt. 

• Nordland og Troms/Finnmark fylkeskommuner og Narvik kommune har vedtatt bevilget hhv 40, 30 og 20 mill  til 
utbyggingen, med avsetninger fra år 2022. 

• Ettersom prosjektet er ferdig planlagt, kan det iverksettes relativt omgående. Trasearbeid mv ligger til rette for bruk av 
lokale/regionale virksomheter. 

  Narvik kommune og Norges Skiforbund skal sammen søke VM alpint 2027. 
Kommunen er pålagt å stille nøkkelferdig anlegg til rådighet 

 
Prosjekter som kan igangsettes inneværende år: 

1. Infrastruktur og trasearbeid    77 mill 
2. Høydebasseng      10 mill 
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3. Belysning bakke 1    6 mill 
   Sum      93 m 
 
Fylkeskommunale prosjekter. 
 
I brevet fra fylkeskommunen refereres det til at det også arbeides med å se på hvilke prosjekter i fylkeskommunal regi som kan iverksettes 
på relativt kort sikt. Fra Narvik kommune vil vi i denne omgang understreke tre viktige prosjekter. 
 
1. Vedlikehold og oppgradering av Skjomenveien 

Skjomenveien er prioritert som et av prosjektene som er planlagt igangsatt inneværende år. Vi forutsetter at det blir prioritert og 
gjennomført. 

 
2. Ombygging av lokaler til Karrieresenteret og OPUS på studiested Oscarsborg. 

Prosjektet er prioritert i årsbudsjettet og økonomiplanen. Prosjektet bør kunne iverksettes i løpet av inneværende år. 
Kostnad 8 mill 

 
3. Lokale utviklingsprosjekter akutt (LUPA-midler) 
       

Kommuner har svært individuelle utfordringer avhengig av variasjonen i lokalt næringsliv. Dette fører også til at nasjonale og 
regionale tiltak i forbindelse med koronapandemien ikke nødvendigvis treffer så presis som ønsket. 
Vi vil derfor lansere et forslag om å opprette et midlertidig fond for lokal utvikling som vil kunne gi hver enkelt kommune mulighet 
til å bistå næringslivet mer treffsikkert og raskt. 
Rask igangsetting av utviklingsprosjekter både i privat og offentlig regi som har vært satt på vent i påvente av finansiering, vil øke 
graden av sysselsetting under pandemien. Samtidig vil dette kunne stimulere til verdiskapning samt bidra til å sikre at lokale 
arbeidsplasser som også er der i fremtiden. 
Forslagsvis bør LUPA-melder tildeles som et fiksert beløp per capita i kommunen per år, eksempelvis kr. 1.000 for 2020. Avhengig 
av ettervirkninger og utfordringer når pandemien er over, økes eller senkes beløpet fra 2021 og etter dette. 

 

Røst 1. Industrihavn: Skisseprosjekt foreligger, behovet er dokumentert, vi avventer svar på finansieringssøknad hos Kystverket. Tiltak: E.o. 
tilsagn på 8 mill. kr. som dekker kommunal andel, grunnerverv og prosjektering. Oppstart primo mai.  

2. Næringsbygg: Forprosjektsøknad venter på tilsagn fra Samfunnsløftet. Prosjektorganisasjon etablert og samarbeidsavtale med 
Kunnskapsparken i Bodø er etablert. Tiltak: Lønnsmidler for engasjering av prosjektleder i forprosjektfasen. 1-årig engasjement inkl. 
budsjett for akkvisisjonsarbeid og kjøp av tjenester på marked/økonomi/finansiering. Rundsum 2,5 mill. kr.  
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3. Reiseliv: Produktpakking, markedsføring av salg. Røst som helårig reiselivsdestinasjon. Etablering av felles bookingtjeneste. Tiltak: 
Lønnsmidler for engasjering av prosjektleder som tilsettes i næringsforeningen. 1-årig engasjement inkl. budsjett for markedsføring, 
web-løsning, mindre investeringer i bedriftene samt kompetanseheving. Rundsum 2 mill. kr. 

 
 
I tillegg til disse planlagte prosjektene har vi nylig igangsatt grunnarbeidet for bygging av nytt oppvekstsenter som har en kostnadsramme 
på rundt 50 mill. kr. med planlagt ferdigstillelse i løpet av 2021. 
Vi nevner også den planlagte havneutbyggingen som er ferdig regulert men som ble utsatt da NTP ble behandlet, et prosjekt som forøvrig 
fylkesrådet er godt kjent med. 
 

Saltdal Tiltak på fylkesvei 7464 (tidligere fv 515) som går fra Nerauran og til Øksengård. Saltdal kommune har tidligere (2019) kommet med 
innspill til fylkeskommunen om denne veien i forbindelse med prioritering av viktige fylkesveier med næringstransporter (vedlagt 
formannskaps sak 21/19). Tiltaket var prioritert som det viktigste fylkesveiprosjektet i Saltdal. Salten Regionråd hadde også denne veien 
med ved sin prioritering av fylkesveiprosjekter i regionen (vedlagt styresak 16/19).  
 
Fv 7464 har i dag en bra standard fra Nerauran og inn til rundkjøringen før Rognan. Behovet på denne strekningen er i dag hovedsakelig at 
det må reasfalteres. Veibanen er i dag sporete, og dette skaper farlige situasjoner spesielt ved glatte føreforhold.  
 
Fra rundkjøringen og utover til Øksengård har imidlertid fv. 515 en standard som ligger under det man kan forvente av en fylkesvei, og ikke 
minst i forhold til næringstransport. Denne strekningen er i dag en viktig næringsvei for bedriften Edelfarm som har sitt hovedanlegg for 
lakseoppdrett ved Øksengård, og likeledes for Salten Smolt som produserer smolt fra sine lokaliteter i Vik. Begge bedriftene er helt 
avhengige av at fylkesveien holder en standard i forhold til aksellast og andre krav for at nødvendig tungtransport kan opprettholdes. I dag 
er det slik at veien trenger en god del opprustning for å gi tilfredsstillende forhold. Blant annet er det en god del sig og ujevnheter på 
fylkesveien mellom Vik og Øksengård, og strekningen trenger ny asfaltering. Videre er strekningen fra rundkjøringen på Rognan og utover 
forbi Rognan Industri kai smal og med stadig fare for steinsprang. På deler av denne strekningen må det sprenges, lages rasgrøft og 
sannsynligvis boltes slik som det ble gjort langs siste byggetrinn for industrikaia. Ved siden av framkommelighet og sikkerhet for 
næringslivet er det også svært viktig at sikkerheten til andre brukere av veien blir ivaretatt. Det er en god del privat bebyggelse langs veien, 
og nå etableres et nytt boligfelt med 6 nye boliger på Halsmoen. Spesielt med tanke på tungtrafikk og hvor smal veien er bør det vurderes 
etablering av veibelysning og gangveg på hele eller deler av strekningen Halsmoen-Rognan. Det er behov for snarlige oppgraderings- og 
sikringstiltak på deler av fylkesveistrekningen, og kostnadene vil være relativt lave sammenlignet med mange andre veiprosjekter i 
Nordland. Tiltakene vil ikke kreve reguleringsplan, og etter vårt syn heller ikke større krav til omfattende planleggingsprosesser. Dette gjør 
at de kan gjennomføres relativt raskt. Saltdal kommune ber om at fylkeskommunen tar en snarlig gjennomgang av aktuelle tiltak langs 
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fylkesvei 7464, og håper at disse kan gjennomføres som en del av tiltakene som nå settes i verk for å avbøte situasjonen for arbeidstakere 
og næringsliv i fylket.  
 
Underjordisk avfallshandteringssystem for hele Salten Saltdal ønsker a spille inn etablering av et innovativt og felles system for avfallsha 
ndtering. Kommer alle kommunene i Salten til gode, og gir mange fordeler både estetisk, praktisk og miljømessig. I Saltdal har mange av 
reiselivsbedriftene nylig miljøsertifisert seg, og ønsker ogsa videre a ha fokus pa bærekraft, miljøansvar og avfallssortering. Dette fokuset 
har generelt fått større plass den siste tiden, ba de hos ulike bransjer, bedrifter og myndigheter. For Iris/Retura vil det ogsa være et mer 
regningssvarende prosjekt om flere kommuner samtidig går inn i en avtale. Ved a prioritere fellesomåder først kan systemet bygges ut og 
videre etter hvert.  

Sortland Gang- sykkelvei langs Sortland bru.  Prosjektet er ferdig regulert og prosjektert. Dagens løsning er trafikkfarlig for myke trafikanter som 

ferdes på «fortauet» langs brua.  Folk bruker bil i stedenfor å utsettes for trafikkfare. På mange måter deler brua byen i 2 for de som ønsker 

å ferdes som fotgjenger eller syklist. Brua er  en del av RV85 og er hovedferdselsåre ut av regionen for Hadsel, Sortland, Bø og Øksnes. 

Gang- sykkelvei Sigerfjord.  I ny skolestruktur for Sortland er det besluttet å viderføre skole i Sigerfjord. På strekningen som omfattes av 

prosjektet er også barnehage lokalisert. Prosjektet er ferdig regulert og vil gi sammenhengende tilrettelegging for skoleelever og andre 

fotgjengere fra skolen til kryss RV85. 

Fiber Holmstaddalen-Eidsfjord-Frøskeland.  Området lider under ustabil nettilgang med lav kapasitet. Bygda har tilbydt seg å stille med 

betydelig egeninnsats. Prosjektet er ferdig prosjektert. 

 

Steigen 1. Dypvannskai/Tømmerkai - Storskjæret Vest 
Prosjektet er ferdig prosjektert, reguleringsplan foreligger og nødvendige tillatelser fra Kystverket er på plass. Prosjektet er vedtatt i 
kommunens budsjett/økonomiplan under forutsetning at nødvendig finansiering kommer på plass. Det er budsjettert med tilskudd og 
egenkapital/lån. 
  
Kaia er prosjektert som ei flerbruks tømmerkai og Landbruksdirektoratet har innvilget et tilskudd på 10 mill. Kaia vil etter Steigen 
kommunes vurdering få en stor regional betydning for også øvrig næringsliv/godstransport. 
Steigen kommune har i år søkt Nordland fylkeskommune om tilskudd til kommunal infrastruktur (søknadsnummer 2020-0038), der vi har 
søkt om 4 mill fra dere. Søknadsbeløpet har hensyntatt den svært reduserte potten tilskuddsordningen har fått hos dere. En økt bevilgning 
her fra dere vil bidra stort til at vi får snarlig realisert prosjektet. Totalkostnad for prosjektet er beregnet til 25 millioner kroner (inkl mva). 
  
2. Utbedringer fylkesvei 835 - vedtatt og planlagt iverksatt fra 2021 (100 mill) 
Fylkesråd Eggesvik slapp gladnyheten i mai 2019, da fylkeskommunen bekreftet at det er satt av 100 millioner kroner til utbedring av 
strekningen mellom Mortenstrand og Bogøy, på fylkesvei 835. Ifølge Eggesvik vil det fysiske arbeidet starte opp i 2021. Dersom arbeidet 
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kan fremskyndes vil det kunne skape aktivitet for næringsliv/entreprenør, samtidig som utbedringene i seg selv vil legge til rette for bedre 
vareflyt, kommunikasjon, næring- og samfunnsliv.  
  
3. Utbedringer på en rekke enkeltpunkt - det fylkeskommunale veinettet 
Vi har hatt kontakt med driftsansvarlig hos Mesta for det fylkeskommunale veinettet her i Steigen. Derfra får vi bekreftet vår oppfatning av 
at det fylkeskommunale veinettet generelt har mange konkrete utbedringspunkt. Vi forstår det slik at dersom midler tilføres til konkrete 
utbedringer, vil det være mulig å iverksette på kort varsel en rekke enkelttiltak som bidrar til konkret utbedring av f.eks dårlige stikkrenner, 
nødvendig grøfting/grøfterensk, utbedringer av "flaskehalser" og større masseutskiftning av svake veipunkt. Dette vil etter det vi forstår 
kunne være oppdrag i passende størrelse for våre lokale entreprenører. 
  
 

Sømna Buskhammeren – Boligfelt Utbygging av nytt boligfelt . 15 stk. tomter. Arbeidet består av anleggsarbeid som innebefatter bygging av veier, 
vann, avløp, strøm , bredbånd og gatelys . Kostnaden ekskl. mva er beregnet til ca. kr. 3,0 mill i år 2020 og kr. 3,0 mill i år 2021. Behov for 
nye tomter som sikrer bosetningen i kommunen. Dette gir muligheter for entreprenører i Sømna og kommuner i regionen. Effekten er at 
anleggsbransje har nok oppdrag i kommunen og regionen. Kostnaden for utbygging av Buskhammeren Boligfelt er beregnet til ca. kr. 3,0 
mill i år 2020 og kr. 3,0 mill i år 2021 
 
Vannverket - Utbygging av høydebasseng. Denne utbygging er å sikre stabil og god vannforsyning i område Sømna og deler av Brønnøy. 
Prosjektet består av grunnarbeid, betongarbeid , høydebasseng , ventilkammer, pumpesystem og driftsovervåking. Tiltaket som har stor 
regional betydning for sysselsettingen. Prosjektet har stor betydning for å sikre vannforsyning i Sømna kommune og nabo kommunen 
Brønnøy. Utbyggingen er kostnadsberegnet til kr. 8,4 mill eks. mva 
 
Svømmehall. Renovering av takkonstruksjon og utvendig vegger , samt oppgradering av VVS installasjoner , elektro. Prosjektet ville kunne 
gi oppdrag for entreprenører innenfor bygg , VVS , elektro, og noe på renseanlegg. Prosjektet er kostnadsberegnet til ca 4,7 mil eks.m.v.a 
3.1 Delprosjekt Svømmehall. Universell utforming av inngangsparti, samt oppgradering av garderobe for funksjonshemmede. Prosjektet er 
kostnadsberegnet til ca 1,5 mil eks.m.v.a Dette gir muligheter for entreprenører i Sømna og kommuner i regionen. 
 
Barnehage: Prosjektet er bygging av ny 2 avdelings barnehage for ca 30 barn i kommunesentret Vik. Prosjektet er tenkt gjennomført som 
en totalentreprise. Prosjektet er kostnadsberegnet til ca 9 mil eks.m.v.a Dette gir muligheter for entreprenører i Sømna og kommuner i 
regionen. 
 

Vefsn Fylkeskommunale prosjekter: 
1) Ny videregående skole i Mosjøen.  
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2) Oppgradering av fylkeskommunale veger i kommunen, her nevnes spesielt 7324 Mosjøen-Sjåmoen og 7318 Starum – 
Elsfjord.  

3) Nytt fergeleie i Mosjøen Havn. 
 
Kommunale prosjekter:  

1) Oppfylling av Dravjaleira og Baustein næringsområde. 
2) Oppgradering og vedlikeholdsprosjekter av kommunale veier ihht til prioriteringsliste. 
3) Bygging av krematorium ved Mosjøen kirkegård. 

I utvelgelse av prosjekter i kommunens regi har vi også lagt vekt prosjekter som kan starte rimelig raskt og gi i størst mulig grad 
arbeid til lokale entreprenører. 

Vega  

Vestvågøy Fortau Stamsund – inne i regional transportplan 2022- 2029 – ferdig prosjektert og grunnavståelser utført 
Vestlofoten Videregående skole - Hall til byggfag – prosjektert, men mangler finansiering 
Figurteatret – Nye lokaler – prosjektert, men mangler finansiering 

Vevelstad Vevelstad bo- og helsetun Kommunen har 2019 planlagt ny-bygg med sykehjemsplasser og omsorgsboliger. Prosjektet mangler 
finansiering. -Gjennomføres i kommunal regi. -Prosjekt er ferdig planlagt og kan igangsettes i løpet av kort tid dersom finansiering faller på 
plass. -Prosjektet kan ha regional betydning hvor Vevelstad kommune kan bistå nabokommuner med økt kapasitet gjennom et nytt og 
tilrettelagt bygg. 
Andalsvågen næringsområde, sør i Vevelstad kommune Kommunen skal legge til rette for næringsetablering i Andalsvågen i Vevelstad. -
Gjennomføres i kommunal regi. -Prosjekt er ferdig planlagt og kan igangsettes i løpet av kort tid dersom finansiering faller på plass. -
Prosjektet har regional betydning i næringslivssammenheng, og Side 2 av 3 satsningsområder er planlagt brukt til sjømatproduksjon med 
lukkede merder. Prosjektet legger til rette for fremtidsrettet produksjon av sjømatnæring. 
Bruforbindelse Hamnøya Det arbeider med å realisere bruforbindelse til Hamnøya. -Gjennomføres i regi av kommune og fylke. -Prosjektet 
er til fordel for næringslivet i hele regionen. -Prosjektet vil være en økonomisk besparelse for fylkeskommunen i et lengre perspektiv med 
tanke på bortfall av utbedringer av fergeleie på Vågsodden, bortfall av fergeanløp. Samt at bompenger gir inntekt. -Prosjektet er avklart i 
overordnet planverk. Arealplan og Kystplan. -Det er innhentet tilbud på reguleringsplanarbeid. - Prosjektet er del, den minst 
konstandskrevende, av et større prosjekt «Ferjefri Fv17» som har blitt behandlet i fylkeskommunen i mange år. - Prosjektet er ønsket av 
samtlige kommuner i regionen. 
Kostnadsberegning (Ca.) Vevelstad bo- og helsetun: Kr 50.000.000,- (pris uten opsjoner og ikke justert for svak kronekurs). Andalsvågen 
næringsområde: Kr 3.500.000,- Broforbindelse til Hamnøya (Skisseprosjekt og regulering): Kr 1.000.000,- 
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Værøy 1. Værøy Kommune er urolig for at et svært nødvendig havneutviklingsprosjekt i forbindelse med sikringen av 
innseilingen til Værøy havn, ikke har kommet videre etter at prosjektet ble vedtatt i NTP 2018-2029. Vi er i særlig grad 
følsomme for manglende utvikling i havnetiltak da all sysselsetting (100%) og verdiskapning er knyttet til velfungerende 
havn, i tillegg til at det er særdeles viktig å få satt i gang prosjektene med tanke på samfunnssikkerhet. Det trange innløpet 
til Røssnesvågen er problematisk og utfordrende å anløpe i dårlig vær og flere skip har grunnstøtt. Værøy kommune har 
derfor søkt om at havnen utdypes til -9 meter, gammel molo fjernes og at det lages en ny felles molo som skjermer begge 
havnene. Noe som gir Værøy havn gode seilings- og havneforhold, og som gir næringslivet konkurransemessige 
rammevilkår som er nødvendig for å trygge virksomhetene og arbeidsplassene på Værøy. 

 
2. Utbygging Værøy Skole. For å holde framtidige driftskostnader så lave som mulig, er det ønskelig med sambruk med ny 

hall, som bygges av Værøyhallen AS, et utspring av Værøy idrettslag. I forhold til driftskostnader, er nye bygg rimeligere 
enn gamle bygg. Værøy skole består av en ny del, og en gammel del. Den gamle delen er tegnet av arkitekt Tobias Ritzau, 
og har spesiell bevaringsverdig arkitektur. Nordland fylkeskommune har ytret meget klart et ønske om å bevare denne 
skolen.  Ref.: 19/1497- 33. Kommunen har innhentet priser for en oppgradering av bygget, og et anbud vil kunne foregå 
raskt. Lokale interesser har også meldt behov for ytterligere aktivitet i denne perioden.  
 

3. Industrivei. Værøy kommune har vedtatt bygging av ny vei fra ferjekai og til kommunal vei. Dette fordi eksisterende 
fylkesvei fra ferjekai går igjennom småhusbebyggelse, og brukes av tungtransport til transport av store mengder fisk, som 
er Værøys primærnæring. Veien er ferdig prosjektert, og har vært ute på anbud. Prosjektet kan med tilskudd starte 
umiddelbart. Prosjektet fordrer tilskudd i størrelsesorden 1-2 millioner kr for at dette skal ha effekt, og påbegynnes raskt. 
 

Vågan • Flerbrukshall: fotball, friidrett, evnt. klatrevegg. 

• Habiliteringsboliger: 8 leiligheter 

• Gimsøy skole 
 

 

 

 


