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1 Innledning 

Dette oppdraget som Norconsult AS utfører for Sortland kommune, og omhandler «Trafikkanalyse med 

mulighetsstudie for Fv.82 Vesterålsgata og handelsanalyse for Sortland», består av 4 deler: 

❖ Del 1: Handelsanalyse 

❖ Del 2: Trafikkanalyse 

❖ Del 3: Mulighetsstudie 

❖ Del 4: Sammendrag 

Denne rapporten omhandler del 4 av oppdraget, sammendraget, og baserer seg på resultatene som er funnet 

i de tre foregående delene. Det vil i sammendraget bli gitt oppsummerende avsnitt av funnene i analysene og 

mulighetsstudiet, og det vil anbefales tiltak og løsninger på kort og lang sikt for å imøtekomme fremtidige 

muligheter og begrensninger i Sortland med søkelys på handel og trafikk. 

  

Nåtid; Styrke Nåtid; Svakhet

Beliggenhet - kommunikasjonssenter i Vesterålen Svak befolkningsvekst i BA-regionen 

Sterk handelsnæring "topp 15 i landet" Svak sysselsettingsvekst i privat sektor 

Kultursenter for regionen FV 82 (Vesterålsgt.)  er utilstrekkelig dimensjonert

Meget sterk fiskeri/havbruksnæring i regionen Fraflytting blant ungdom

Havn / skipsled / hurtigruta Tilgang på byggeklare næringsarealer i sentrum

Skolesenter / kompetanse

Etablerte regionale samarbeidsfora

Løser nasjonale sikkerhetsoppgaver - Kystvaktbasen

Stor frivillig sektor - engasjement

Framtid; muligheter Framtid; trusler

Regionforstørring - veibygging - Infrastruktur Flytting av Kystvakta

Veipakke Vesterålen Flere, større modulvogntog

Ny havnestruktur Framtidig flyplass-struktur

Turisme / reiseliv - stort potensiale Økt fraflytting fra småkommunene / småsteder

Næringsutvikling (fiskeri, havbruk, transport + + ) Økende konkurranse fra Narvik og Harstad

Kobling mellom kultur og turisme Eldrebølgen

Sterkere regionalt samarbeid Økende netthandel

Akkvisisjon av nasjonale oppgaver Nasjonale / internasjonale konjunkturendringer 

Utenlandsk tilflytting

Terminalutvikling for netthandel

Realisering av nye næringsarealer

Utvikling av aksen Hadsel-Sortland-Øksnes

Utvikling av servicenæringer - blå sektor

Olje/gass/energi

Rakettskytefelt på Andøya

Sortland 2018.  SWOT
Basert på åpne møter, møter med bedrifter, møter med kommunen og styringsgruppen 

Figur 1 - SWOT - analyse for Sortland utviklet i samarbeid med Sortland kommune, 

næringsaktører og styrings- og referansegrupper for prosjektet. 
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2 Utviklingspotensial innen handel for Sortland 

Vi legger her til grunn del 1 og 3 av dette prosjektet, handelsanalysen og mulighetsstudien. Fra handels-

analysen vet vi at handelsnæringen har en meget sentral posisjon i næringslivet i Sortland og i regionen som 

en naturlig del av handelsområdet til Sortland. Omsetning per innbygger innen detaljvarer er meget høy, 

høyest i Nord-Norge, og en 14. plass på landsbasis. Sortland dekker over 50% av Vesterålens detaljhandel i 

2017. I tillegg kommer bil- og drivsstoffindustrien med meget høye omsetningstall for Sortland og regionen. 

Analysen viste at Sortland har en relativt høy andel sysselsatte innen varehandel, og har en meget høy 

dekningsgrad for de aller fleste utvalgte bransjene i forhold til regionen og landet. 

Det er gjennomført en analyse av utvikling innen folketall, sysselsetting, pendling og varehandel i Sortland, og 

sammenliknet denne med utviklingen i regionen og landet for øvrig. Det er innhentet tallmateriale fra SSB der 

det i en spesialkjøring dokumenteres utviklingen i omsetningstall og dekningsgrad for en rekke varegrupper i 

Sortland og regionen. Dette tallmaterialet kan legges til grunn for å dokumentere behov for eventuelt 

avlastingsareal for handel utenfor sentrum. Det er tatt hensyn til viktige endringsprosesser i samfunnet og dets 

påvirkning på handel.  På grunnlag av dette finner analysen et fremtidig behov for økt handelsareal/butikkareal 

på Sortland i 2030 i størrelsesorden 25.000-30.000 m2. 

Mulighetsstudien la til grunn en SWOT–analyse for Sortland utviklet gjennom flere møter med aktører på 

Sortland. 8 konkrete tiltak ble utformet ut i fra SWOT-analysen og handelsanalysen, for å synliggjøre den 

forventede utviklingen i Sortland og i regionen. Det vil på neste side bli vurdert hvilke tiltak som best 

imøtekommer handelsbehovet i Sortland på kort og lang sikt. 

  

Figur 2 - Utvikling av hotellprosjekter i Sortland. 
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2.1 På kort sikt  

På kort sikt vil det være utviklingen av potensielt handelsareal, netthandel med de mulighetene dette medfører, 

hotell- og destinasjonsutvikling, samt byutvikling som vil bidra mest for handelen i Sortland og omegn. Fra 

mulighetsstudien gjenspeiler dette tiltakene: 

- Tiltak H1: Utvikling av potensielt handelsareal i Sortland sentrum 

- Tiltak H3: Netthandel som mulighet for etablering av terminaler, logistikk mv. 

- Tiltak H4: Pilot Nordlandsmodellen, byutvikling 

- Tiltak H5: Hotellprosjekter og destinasjonsutvikling 

- Tiltak H8: Business Improvement District – BID 

For detaljert beskrivelse av tiltakene vises det til mulighetsstudien. 

Deler av potensielt handelsareal (gammel brannstasjon), ligger på kommunal eiendom og kan relativt lett 

realiseres i form av nytt næringsareal / handelsareal på kort sikt.  Dette sammen med tilrettelegging for den 

økende netthandelen, og å støtte opp under hotell- og destinasjonsutvikling, vil være viktige tiltak på kort sikt 

for å legge til rette for økt handel i Sortland. Spesielt hotell- og destinasjonsutvikling vil kunne skape store 

ringvirkninger for Sortland og regionen. Det anbefales også på kort sikt å legge til rette for byutvikling i samsvar 

med Pilot Nordlandsmodellen, samt å opprette et eget BID – prosjekt for Sortland.  

2.2 På lang sikt 

På lang sikt vil det være utviklingen av potensielt handelsareal utenfor Sortland sentrum for plasskrevende 

varegrupper, servicenæringer overfor blå sektor, og muligheter for flytting av Sortland havn som er vesentlige 

for handelen i Sortland. Fra mulighetsstudien gjenspeiler dette tiltakene: 

- Tiltak H2: Utvikling av potensielt handelsareal utenfor Sortland sentrum – spesielt for plasskrevende 

varegrupper 

- Tiltak H6: Servicenæringer overfor «blå sektor» - spesielt i forhold til servicenæringer og havfiske 

- Tiltak H7: Muligheter for flytting av Sortland havn. 

For å opprettholde Sortland som en kompakt by anbefales det at etablering av handelsområder, som 

avlastning for sentrum, skjer like sør og nord for dagens sentrumsområde, og at det ses i sammenheng med 

parkering og annen næringsvirksomhet. Disse arealene foreholdes fortrinnsvis plasskrevende varegrupper. 

Det anbefales også å fokusere på den blå sektoren, både med tanke på servicenæringer og havfiske, samt 

lokalisering av viktige instanser som Sortland havn. 
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2.3 Sammenheng med trafikkutvikling  

Det mye usikkerhet rundt når og hvor tiltakene for handel vil bli realisert, men generelt kan det sies at på kort 

sikt vil det være tiltakene i tilknytting til: 

- H1: Utvikling av potensielt handelsareal og  

- H5: Hotellprosjekter og destinasjonsutvikling  

som vil påvirke trafikksituasjonen i Sortland i størst grad. Områdene for utvikling av handelsareal er ikke 

avklart, og den trafikale endringen som en utvikling av området vil medføre må undersøkes og planlegges for 

før prosjekter igangsettes. 

Spesielt hotellene, hvor lokaliseringen er avgrenset, vil som en konsekvens av nyskapte gjestedøgn føre med 

seg økt trafikk til/fra hotellene. Hotellene nevnt i tiltak H5 vil utvilsomt føre med seg en spesifikk økt belastning 

på krysset nevnt i tiltak T3 i mulighetsstudien og regulert rundkjøring på Kjempenhøy, samt delvis krysset 

nevnt i tiltak T4. Den regulerte rundkjøringen ved Kjempenhøy har reserve for økt trafikk på sidevegen, og kan 

ta imot noe økning i trafikk uten at det medfører problemer. Krysset som er nevnt i tiltak T3 har noe reserve 

for økt trafikk på sidevegen om den gjøres om til rundkjøring, og rundkjøringen ved Gårdsallèen har noe 

reserve om tiltaket T4 gjennomføres. Men reservene for økt trafikk er her mindre. Den nyskapte trafikken fra 

hotellprosjektene må utredes nøye i de respektive prosjektene for å sikre en god avvikling for alle 

trafikantgrupper også etter at hotellene eventuelt er etablert. 

På lang sikt er det større usikkerhet knyttet til tiltakene, men prosjekter som: 

- H2: Utvikling av handelsarealer utenfor sentrum,  

- H6: Utvikling av servicenæringer og 

- H7: Muligheter for flytting av Sortland havn 

vil alle kunne påvirke trafikksituasjonen i Sortland i stor grad. Dette vil være en naturlig del av utredningen av 

disse prosjektene. 

Omvendt vil flere trafikale tiltak fremme handel i Sortland, men spesielt tiltak T6 omhandlende 

parkeringsløsning og tiltak T8 om sikker kryssing av myke trafikanter vil virke positivt inn for handelen i Sortland 

ved at de hever kvaliteten i sentrum og på den måten fremmer Sortland som destinasjon. 
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3 Trafikal utvikling for Sortland 

Fra den generelle utviklingen de siste årene, og resultatene funnet i del 1 av dette prosjektet, Handelsanalysen, 

forventes det at utviklingen i Sortland peker i positive retninger. Det er en forventet vekst i befolkning, handel 

og turisme, og derav også innenfor trafikk. Fra del 2 av dette prosjektet, Trafikkanalysen, viste resultatene at 

Fv.82 Vesterålsgata i dag er sterkt trafikkert, men ikke overbelastet. Unntaket er enkelte av sidevegene som 

har noe dårligere forhold enn hovedvegen, og da spesielt de som skal til venstre inn på hovedvegen. Dagens 

forhold for de myke trafikantene, og da spesielt kryssing av Fv.82 Vesterålsgata, er enkelte steder mangelfulle 

eller dårlige.  

Med den forventete veksten innen befolkning, handel og turisme som er funnet i tidligere nevne analyser i 

dette prosjektet, vil trafikkmengden i fremtidig situasjon øke nok i omfang til at vegnettet vil bli overbelastet i 

forbindelse med noen kryss i sentrum. For å imøtekomme de fremtidige trafikale problemene ble det i del 3, 

Mulighetsstudien, beskrevet 4 tiltakspakker med varierende innhold og omfang. Disse blir i det følgende 

diskutert og anbefalt med hensyn på behov, tid, kostnad og realiseringspotensial. Det anbefales også 

tiltakspakke på kort og lang sikt for Sortland. 

3.1 På kort sikt 

På kort sikt, før veksten i Sortland fører til at trafikknivået kommer til et nivå hvor kryss begynner å nærme seg 

fullt belastet, bør det settes søkelys på å holde trafikknivået nede så godt som det lar seg gjøre. Dette for å 

imøtekomme den forventede veksten og utsette/begrense realiseringsbehovet for større tiltak. Måten å få til 

dette på er å legge opp til god utnyttelse av sentrum i forhold til boliger og handel, og dermed minke avstanden 

mellom bo- og servicetjenester, og derav transportbehovet. Dette kan også oppnås ved å legge godt til rette 

for andre transportformer enn privatbilen som kollektiv, gange og sykkel, og ved å innføre en ny 

parkeringspolitikk. Tiltakspakken som anbefales på kort sikt er derfor tiltakspakke 0. Denne fokuserer på 

trafikkreduserende tiltak, og bør iverksettes så raskt som mulig for å starte en holdningsendring mot et grønt 

skifte av trafikken.  

Trafikken vil nok uansett øke med økt befolkning og handel, og tiltakspakke 1 bør etter hvert implementeres. 

De ekstra tiltakene som denne tiltakspakken innehar dreier seg først og fremst om utbedring av veger og 

enkeltkryss. Disse kan prioriteres etter behov slik at investeringsbehovet også kommer over tid, og en får på 

denne måten en realistisk tiltakspakke med tanke på tid og kostnader. 

3.2 På lang sikt 

På lang sikt vil trafikken i Sortland øke som en konsekvens av blant annet den forventede befolkningsøkningen 

og handelsveksten. Dette vil medføre trafikale problemer om ikke tiltak gjøres på vegnettet, og da spesielt på 

Fv.82 Vesterålsgata i forbindelse med sentrum. Dette kan gjøres på to måter, enten ved å tilrettelegge for den 

økte trafikken gjennom sentrum, eller å få bort gjennomfartstrafikken fra sentrum. Tiltakspakke 2 og 3 

adresserer disse løsningene, og vil som en konsekvens av omfanget være mer omfattende i både 

investeringsbehov og tid enn tiltakspakke 0 og 1. 

Tiltakspakke 2 forsetter fokuset på å løse problemet på Fv.82 Vesterålsgata der vegen er i dag. Tiltakspakken 

inneholder alt tiltakspakke 1 innehar, og kan på den måten startes på kort sikt og implementeres over tid etter 

behov. Den vil derfor være en naturlig forlengelse av tiltakspakke 1. Tiltakspakke 2 har som et tillegg tiltaket 

som inkluderer miljøkulvert over Fv.82 på deler av strekningen gjennom sentrum. En får på den måten bort 

barrieren som Fv.82 Vesterålsgata utgjør for myke trafikanter, og får bort trafikken fra bybildet. Dette vil være 

med på å fremme myke trafikanter, både med tanke på at kryssing blir mye enklere, men også 

sikkerhetsmessig. Det vil også være med på å heve bybildet til Sortland, hvor en får forbundet sentrum med 

boligbebyggelse og skoler på andre siden av vegen. Kulverten bør være plassert på de mest sentrale stedene 
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for kryssing til sentrum for å oppnå maksimal effekt. Ved å få bort trafikken fra bybildet vil også estetikken og 

attraktiviteten til Sortland sentrum heves.  

Tiltakspakke 3 søker å løse det fremtidige trafikkproblemet i Sortland ved å føre gjennomfartstrafikken utenom 

Sortland sentrum. Tiltakspakken inneholder alt tiltakspakke 1 innehar, men hvor noen av tiltakene kan vurderes 

tatt ut, alt ettersom hvordan trafikkbildet utvikler seg i sentrum. Tiltakspakke 3 har i tillegg tiltaket om omlegging 

av Fv.82, samt tiltaket med bompenger som er en naturlig følge av dette. Dette vil medføre meget store 

investeringsbehov, og vil først kunne realiseres om lang tid. En får derimot bort mye av trafikken fra Sortland, 

og vil på denne måten øke attraktiviteten til byen og sentrum spesielt. 

  

Figur 3 - Fv.82 Vesterålsgata sett i fra nord mot Sortland sentrum. 
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4 Konklusjon 

For handel vil det være utviklingen av potensielt handelsareal, netthandel med de mulighetene dette 

medfører, hotell- og destinasjonsutvikling, samt byutvikling som på kort sikt vil bidra mest for handelen i 

Sortland og omegn. På lang sikt vil det være utviklingen av potensielt handelsareal utenfor Sortland sentrum 

for plasskrevende varegrupper, servicenæringer overfor blå sektor, og muligheter for flytting av Sortland 

havn som er vesentlige for handelen i Sortland. 

For den trafikale situasjon i Sortland anbefales å gå for tiltakspakke 2 på lang sikt. Dette på grunn av at den 

er en naturlig følge av tiltakspakke 0 og 1 som kan implementeres på kort sikt og dermed sikrer at 

investeringene kan gjøres fortløpende og i prioritert rekkefølge, og sikrer at det som blir gjort ikke senere er 

forgjeves. En annen grunn til at denne tiltakspakken anbefales er at den ses på som den mest realistiske og 

gjennomførbare planen for å imøtekomme fremtidig utvikling og trafikkmengde i Sortland. 

 


