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Nasjonal transportplan 2022-2033 - Høring av transportvirksomhetenes 
svar på oppdrag fra departementet 
 
Vi viser til høringsbrev og høringsnotat. 
 
Indre Helgeland Regionråd er et Interkommunalt politisk samarbeid som omfatter 
kommunene Lurøy, Rana, Nesna, Hemnes og Hattfjelldal.   
 
Helgeland er Nord-Norges største eksportregion med en av de største industriklyngene og 
sjømatklyngene i Norge og en stor offshoreklynge. 
 
Målrettede satsinger på sentrale transportkorridorer og knutepunkter i vår region kan derfor gi 
store effekter i form av regionfortetting og vekstimpulser som styrker Helgelands og 
Nordlands konkurransekraft.  Indre Helgeland Regionråd har ifbm gjeldende NTP spilt inn 
viktige regionale fellestiltak som helt eller delvis er kommet inn i gjeldende planer og som er 
under bygging-, eller står foran snarlig gjennomføring. 
 
Vi vil gi følgende innspill: 
 

1.) Fylkesveier som er viktig for næringslivet 
Statlig tilskuddsordning for viktige næringsveier må økes kraftig. 
 
Regjeringen har i statsbudsjett for 2020 etablert en ny tilskuddsordning for fylkesveier 
som er viktig for næringslivet. Den økonomiske rammen på 100 mill. kr for 2020 må 
løftes til et langt høyere nivå som samsvarer med betydningen fylkesveiene har for 
viktige næringstransporter. Et mulig nivå er 1 mrd. kroner per år. 
 
Indre Helgeland Regionråd har over for Nordland Fylkeskommune prioritert de 
veistrekninger vi mener bør komme inn under denne ordningen.   
 

2.) Satsing på Nordlandsbanen og Nord-Norge-linjen 
Økt politisk prioritet for Nordlandsbanen  
1) for å utløse store vekstpotensialer for gods på bane langs en grønn transportkorridor 
mellom Nordland og Østlandet, mellom Arktis og kontinentet  
2) ha tilstrekkelig kapasitet også for persontrafikken. 
 
Vi viser for øvrig til vedlegg fra «ACE-Green» samarbeidet (vedlagt). 



 
3.) Sjøtransport og havneutvikling 

Vi ber om bedre støtteordninger for farleder og havner som tilrettelegger for vekst i 
viktige industriklynger. Dypvannskai i Mo i Rana havn sikres statlig støtte til 
farledsutbedring raskest mulig. 
 
Vi viser til uttalelse fra havnene (vedlagt) 
 

4.) Gode påkoblinger til nordiske og europeiske transportkorridorer 
- Etablere «E12-regionen» som en pilot for regionalt samarbeid om infrastruktur 
og transport på tvers av tre nordiske land. 
- E12- regionen har store industri- og teknologiklynger som med gode 
logistikkløsninger vil forsterke både Norge og EUs strategiske satsing på 
Nordområdene og Arktis. 
  
Nordland er koblet på det europeiske transportnettet (TEN-T). E10/ Ofotbanen vil bli 
en del av EUs kjernekorridorer. Det pågår også et stort og spennende samarbeid langs 
E12- korridoren mellom norsk, svensk og finsk region på strekningen Vasa, Umeå, 
Helgeland. 
 
Regionen gjennom de tre land har 700 000 innbyggere og utgjør det største 
industribeltet nord i Norden. Ambisjonen er å bygge en ny og felles struktur for 
samvirke (EGTS) basert på en EU- forordning. Den første av sitt slag i Norden. 
 
Det er vedtatt en felles transportstrategi for E12-regionen. (Vedlagt). Sentralt i 
strategien er etablering av formell samhandling mellom transportmyndighetene på 
tvers av grensene og prioriterte investeringer i havner, terminaler, bane og vei står 
sentralt. To av løftesakene er ny ferje mellom Vasa og Umeå og ny flyplass ved E12 
øst for Mo i Rana. Det forventes at regionale og nasjonale transportmyndigheter 
tilrettelegger med små tiltak og for større investeringer i infrastrukturen. 
 
Riksvei 73 er en viktig tilknyttingsvei til E12 og må snarest komme inn på en 
prioriteringsliste for å sikre eksisterende og ny næringsutvikling på hele Helgeland. 
 

 
5.) Ny flyplass er forankret i gjeldende NTP.  Avinor er gitt oppdraget med å bygge 

den nye flyplassen. Regjeringen og Stortinget tar sikte på oppstart med lokale 
midler raskest mulig.  
 
Ny lufthavn i Mo i Rana vil gi folk og næringsliv et bedre transporttilbud og legge til 
rette for utvikling av reiseliv og annen næringsvirksomhet i regionen.   
 
Samferdselsministeren har bedt Avinor om å snarest mulig oppdatere forprosjektet for 
flyplassen som ble gjort i 2015, samt vurdere om det er hensiktsmessig med et 
samarbeid mellom det offentlige og private, en såkalt OPS-løsning. 
Fristen for dette er satt til 3. juli 2020. 
 
Vi ser fram til at det settes fortgang i denne prosessen og at byggingen av ny flyplass 
kommer i gang.  Det er også viktig at statlige myndigheter følger opp og bidrar til 
nødvendige tiltak på vegnettet (E6/E12) for å sikre god kapasitet på vei og 



kollektivtilbud til og fra ny flyplass.  På samme vis er det viktig at flyruter mellom 
flyplassene på Helgeland blir opprettholdt slik at strukturen og den indre 
kommunikasjonen Helgeland blir ivaretatt. 
 
 

6.) Ny teknologi for grønn og smart transport til sjøs og lands 
 
Det må etableres nasjonale programmer og støtteordninger for grønne og smarte 
transportteknologier for sjøtransport, industri og havbruk. 
 
Nordland er både blant de største de største eksportfylkene og båtfylkene i Norge. 
Nordland bindes sammen av ferjer og hurtigbåter. Disse knyttes igjen til vei, jernbane 
og knutepunkter for transport til verden. 
Midler gjennom støtteordninger i kommende NTP bør kanaliseres til prosjekter som 
tar i bruk ny grønn teknologi, det være seg innenfor kollektivtransporten til sjøs, 
fraktenæringen og til vei-, havner og bane-satsinger.  
Neste NTP bør utfordre etablerte oppfatninger om energiformer og legge til rette for at 
det er mulig å satse på eksempelvis hydrogendrift på Nordlandsbanen, CO2-transport 
fra fangstanlegg til bruksanlegg/pilotanlegg, og autonome kjøretøy i industri- og 
næringstransport av fisk eller industriprodukter til havn og tog i Nordland. 
 

7.) Utredning og planprosess. 
 
Vi ber om at det iverksettes en overordnet utredning av E6 og transportsystemet i Mo i 
Rana raskest mulig slik Statens vegvesen la opp til i vedtatt NTP handlingsprogram 
(2018 – 2023).  
 
Ifølge nærings og godsstrømsanalysen (NFK 2018) er E6 forbi Mo Industripark blant 
veilenkene i Nordland med flest vogntog i døgnet. I motsetning til for de andre 
belastede lenkene foreligger her ingen utredning av tiltak, planer eller bypakke. 
Samtidig vil ny flyplass og planlagte etableringer av grønn industri gi økt trafikk og 
nye behov, for eks. realisering av en batterifabrikk til 35 mrd. NOK. 
 

 
8.) Generelle føringer 

 
Indre Helgeland Regionråd ber om at prioriteringer mellom prosjekter og tiltak i 
kommende Nasjonal transportplan 2022-2033 i større grad må være en balansert 
avveining mellom samfunnsmål, regionale samfunns- og fordelingsvirkninger og 
samfunnsøkonomisk lønnsomhet. 
 
Indre Helgeland Regionråd viser til vårt pkt 7 over, og ber om at at flere mellomstore 
byområder får muligheten til å inngå byvekstavtale eller annen forpliktende avtale 
med Staten.   
 
Avslutningsvis vil vi mene at ramme B må legges til grunn for planen etter som det 
best kan bidra til å nærmere seg de mål som er satt for klima, fremkommelighet og 
effektivitet for person- og næringslivets transporter.   
 



 
 

 
 
 
 


