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Felles uttalelse med krav om prioritering av Fv. 82 på strekningen mellom
Sortlandsbrua og Andøybrua
Nevnte veistrekning, som er rundt 50 km, er hovedveien til hele Andøy kommune. Vel halvparten
av strekningen ligger i Sortland kommune. Veien er i svært dårlig forfatning etter lang tids bruk
og belastning uten nevneverdig vedlikehold.
Med unntak av en kort bit fra Kvalsaukbrua til Hognfjordkrysset, er de nyeste strekningene (rundt
Forfjorden og rundt Buksnesfjorden) bygd på begynnelsen av 1950-tallet. De øvrige delene av
strekningen ble anlagt for rundt 90 år siden.
Senere oppgraderinger har bestått av noe oppfylling med masse av tvilsom kvalitet – oppå
myrmassene de gamle gårdsveiene ble bygd av. Asfalteringen på begynnelsen av 1970-tallet ble
gjort oppå et gammelt veilegeme som ikke tåler dagens belastning.
Veien har offisielt 10 tonn bæreevne, men dette er resultat av en administrativ oppskriving. Den
reelle bæreevnen er nok langt lavere og medvirker til ekstremt humpete og sporete veibane.
Utrykningskjøretøyer som ambulanser må holde lav fart for ikke å skade pasientene, og
rutegående kjøretøyer opplever unødig slitasje og utgifter til vedlikehold.
Veien er smal, noen steder ned mot 4, 5 meter bredde, noe som gjør det vanskelig for store biler å
møtes, og som gjør ferdsel for myke trafikkanter farefull. Situasjonen oppleves som uholdbar.
Man registrer jevnlige utforkjøringer eller at større kjøretøyer velter utfor hvis de stopper for langt
ut på veiskuldra.
Strekningen fra Hognfjordkrysset til Stamneskrysset er spesielt vanskelig. Innfartsveien mot
Maurnes skole mangler plass til å ferdes på for elevene som ikke har busstransport.
Vi ber om at veien prioriteres i den fylkeskommunale økonomiplanen og at forbedringstiltak blir
iverksatt snarest.
Alf Ivan Pettersen, enhetsleder sone 7
(ambulanser i Sortland og Andøy)

KP Transport AS, Sortland (kjører blant
annet for Tollpost i Vesterålen)

Nordtrafikk Cargo AS, Sortland

Sortland Drosjesentral AS, Sortland

Boreal Transport Nord AS, Sortland

LNS, Strandland, Risøyhamn

Hadsel Taxi, Stokmarknes

Cominor AS, Andøy

Th. Benjaminsen AS, Risøyhamn

Tre-Bo AS, Maurnes

Christensen Transport Vestbygd AS
(transportør for Fiskå Mølle AS)

Aksel Endresen Transport AS, Myre
Norges Lastebileierforbund, Nordland

Andøy Taxisentral BA, Andenes
Aksjonsgruppa for bedre og tryggere vei
mellom Sortlandsbrua og Andøybrua.

