
 
 
Til 
Nordland Fylkeskommune   Mo i Rana  7. April 2020 
Fylkestingsrepresentantene 
 
 

Info til Fylkestingets medlemmer 
  
 
Sak: 048/2020   
Nordland fylkeskommunes innspill til Nasjonal transportplan 2022-
2033 
 
Vi er glade for at Nordland Fylkesting har stilt seg bak vårt prosjekt og har dette med i sitt 
forslag. Under innstillingen pkt. 10. Større farleds- og sjøsikkerhetstiltak i perioden 2022-
2027 er  Innseiling og mudring Mo i Rana med som b) (nr.2) i deres forslag til  prioritering. 
 
Som dere ser av høringsinnspillene, har både NHO Nordland og Samferdselsforum Nord satt 
dypvannskaiprosjektet på topp innafor sjøtransport.   
Vi er litt overrasket at dere i forsalg til innstilling fra Nordland Fylkesting ikke har satt vårt  
prosjekt først  b) Innseiling og mudring i Mo i Rana.  Da det ligger inne i dagenes NTP.    
 
 Innspillene fra Nordland Fylkesting vil det bli lagt stor vekt på av både Regjering og Storting 
ved behandlingen av Nasjonal Transportplan.  
Vi håper derfor at Fylkestinget vil endre på sin innstilling på pkt. 10. Større farleds- og 
sjøsikkerhetstiltak i perioden 2022-2027. til: 
 
a). Innseiling og mudring i Mo i Rana 
  
Vedlagt er info om prosjektet, ta kontakt om dere ønsker mere info eller noe er uklart. 
 
 
Lykke til med behandlingen. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
                                 
Rana Kommune          Mo Industripark AS                  Mo i Rana Havn KF   Rana Industriterminal AS                                              
Geir Waage          Arve Ulriksen     Bjørnulf Tverå   Alf Øverli              
Ordfører           Adm.dir.      Havnesjef   Daglig Leder    



 
Vedlegg. Info om mudringsprosjektet/nytt dypvannskai 

 
 

Info om mudringsprosjektet i Mo i Rana havn: 

 
Nytt Dypvannskai i Mo i Rana havn 

 
Farledstiltakene i Mo i Rana havn vil bidra til ny næringsvirksomhet og sikring av 
arbeidsplasser. 
 
Ny dypvannskai i Rana vil være en viktig langsiktig investering for videre næringsutvikling. 
Det forutsettes at staten utbedrer farleden ved Toraneskaia og ved nytt dypvannskai slik at 
større skip lettere kan ankomme Mo i Rana.  
Ny dypvannskai vil utløse andre store investeringer i infrastruktur. Investeringen til selve 
kaiet står Rana Kommune/Mo i Rana Havn KF og Mo Industripark for med ca. 150 
mill. kroner. I tillegg har allerede Mo Industripark AS  brukt titalls millioner kroner på 
oppfylling av området innafor nytt Dypvannskai. 
 
Utviklingen av havn og farled i Mo i Rana og muligheten for å få mere gods over på sjø, 
henger tett sammen med muligheten til å skape ny næringsvirksomhet i en av Norges største 
industriregioner. God logistikk for eksisterende bedrifter er også avgjørende for videre drift 
og dermed sikring av fremtidig drift i regionen. Derfor er dypvannskaiprosjektet som også 
inneholder en ny intermodal terminal av stor betydning 
 
Revidert prosjekt: 
Kystverkets forprosjekt fra 2015 for Toraneskaia har vist seg å ikke være gjennomførbart da 
foreslått deponiløsning for forurenset masse ikke kan realiseres som planlagt på grunn av 
grunnforhold. Det finnes ikke i dag alternative deponiløsninger utenom cellespunt i nytt 
dypvannskai. Samkjøring av begge farledsprosjektene vil også gi en betydelig besparelse på 
over 30 mill. kroner (deponi, rigg og drift). 
Behovet for industrien og næringslivet i Rana har også forandret seg til at en ny offentlig 
intermodal terminal ved Rana Industriterminal(RIT) og mudring ved Toraneskaia er løsningen 
som vil gi Mo i Rana Havn en god løsning for fremtiden. Fra å være et mudringsprosjekt ved 
Toraneskaia der man skulle mudre ned til 11 og 8 meter, planlegges det nå å mudre både 
ved Toraneskaia til 11 m og ved det nye Dypvannskaia til 18m. 
   



Beløpet vi har fått beregnet for mudring og deponering for det reviderte prosjektet er på ca. 
111 mill. kroner. 
Justert beløp er ikke oppgitt av Kystverket innstilling da det jobbes med en ny 
Samfunnsøkonomisk analyse (SØA) som er klar til høsten 2020.   
 
MENON ECONOMICS: 
Når Menon Economics på oppdrag fra Kystverket så på samfunnsøkonomisk nytte våren 
2019, viste de til at alternativet ville kunne gi en positiv nytte med 18,9 millioner kroner i 
netto nåverdi, i motsetning til prosjekt Toraneskaia alene som har en negativ nytte -46 
millioner kroner.  Det vil gi store besparelser både på deponikostnader og rigg/drift å 
samkjøre disse prosjektene. Kystverket har bestemt å gjøre en ny SØA som skal være klar 
oktober 2020.  
   
Å se begge prosjektene i sammenheng vil være med på å utvikle en nasjonalt viktig 
industriklynge, som kan ta imot framtidens skip.  
 
Som sikker kjent for de fleste av fylkestingets medlemmer har Rana Kommune forsøkt å 
fremskynde prosjektet ved å søke om å få forskuttere mudringen, slik at vi kunne komme i 
gang med bygging av et nytt Dypvannskai, det er en jobb vi vil fortsette med i tillegg til å få 
den prioritert i  neste NTP.  
 
En rekke gevinster 
Prosjektet i Mo i Rana, hvor Rana Kommune, Mo i Rana Havn KF og Mo Industripark AS 
etablerer en ny offentlig eid intermodal terminal med dypvannskai, vil utløse to viktige 
gevinster.  

Prosjektet vil for det første ha en svært gunstig miljøeffekt da mudring av Ranfjorden vil 
fjerne forurenset masse, som til dels skyldes gamle statlige industrisynder fra Norsk Jernverk 
og Norsk Koksverk -tiden, og samtidig oppnå mer gunstig seilingsdybde for store skip. Vi har 
flere eksempler de siste årene hvor bedrifter har tapt prosjekter fordi havnen i dag ikke har 
kapasitet til å ta imot store fartøy.  

For det andre vil prosjektet ha stor samfunnsøkonomisk effekt da utbedring av farled og ny 
dypvannskai vil utløse ringvirkninger i form av investeringer på flere milliarder. 
Farledsutbedring er dermed et helt sentralt element i å styrke konkurransekraften i vår 
region. 

Bedriftene i regionen konkurrerer globalt, og effektiv logistikk er et kritisk element i deres 
konkurransekraft. Sjøveien er det eneste solide alternativet for råstoff inn og 
ferdigprodukter ut. Etablering av en ny intermodal terminal i kombinasjon med ny 
dypvannskai vil også åpne for nye transportmuligheter mellom veg, bane og sjø. 
 
Dypvannskaiprosjektet utløser investeringer i milliardklassen i industrihovedstaden Mo i 
Rana. 
 Kapasiteten på ei av de største og travleste havnene i Norge, Mo i Rana, vil raskt nærme seg 
kapasitetsgrensen. Havnetrafikken vokser. I tillegg til kapasitet, er allerede manglende dybde 
et problem. Dette gjør at mange av bedriftene i Mo hindres fra å vokse videre. Disse 



bedriftene konkurrerer steinhardt på verdensmarkedet. Det er derfor helt nødvendig å 
investere i bedre havn og farled i Rana.  
Freyr AS har under planlegging en batterifabrikk i Mo i Rana som kan medføre 2.500 
arbeidsplasser, investeringer på 35 milliarder kroner og ei årlig lokal verdiskapning på 100 
millioner kroner.  
Freyr AS har etter grundige vurderinger valgt Rana som lokasjon for dette prosjektet i 
konkurranse med Grenland, Årdal og Høyanger, og selskapet ønsker å starte en miljøvennlig 
battericellefabrikk i verdensskala i Rana, basert på ren energi. 

Fabrikken vil være avhengig av å ha effektive, moderne og miljøvennlige logistikkløsninger. 
Frakt av råvarer inn og ferdigvarer ut sjøveien vil være første prioritet.   

 
Gryteklart prosjekt 
Prosjektet er klart til gjennomføring så snart midler til mudring foreligger. Miljøgeologiske og 
geotekniske arbeider er utført og lagringstillatelse er gitt av Fylkesmannen på 
Dypvannskaiprosjektet og Toraneskaia er nå til behandling.  
  

 
Skulle du eller din gruppe ha behov for mere info om vårt prosjekt så ta kontakt med 
prosjektleder på epost: kj@moiranahavn.no, eller mobil: 99275171. 
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