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Sammendrag 
Rapporten presenterer fem alternativer for å løse fremkommelighetsproblematikken på fv. 12 i 
Bustneslia i Rana kommune. Alle alternativer oppfyller minimumskrav i håndbok N100 (2014) for 
vegklasse Hø2 med tanke på stigning, bredde og kurvatur innenfor sine start- og sluttpunkt. Alle 
alternativene er gjennomførbare, med noe ulike utfordringer med anleggsgjennomføring. 

 

Alternativene 
Alternativ A og A2 vurderes som lite fremtidsrettet. Selv om alternativene oppfyller minimumskrav i 

håndbok N100 vil det fremdeles være en lang strekning med til dels sterk stigning, og det er grunn til 

å tro at det kan gi fortsatt utfordringer for fremkommeligheten vinterstid 

Forprosjektet konkludere med at alternativ B – Lang tunnel er det som vil løse 

fremkommelighetsproblematikken i Bustneslia best ved at man unngår alle problematiske stigninger. 

Dette alternativet har en høy kostnad og usikkerhet er knyttet til deponering av overskuddsmasser. 

Det er likevel dette alternativet som kommer best ut av den samfunnsøkonomiske beregningen og 

som anses som det mest fremtidsrettede alternativet. 

Alternativ C og C2 løser fremkommelighetsproblemene i de bratteste og mest utfordrende delene av 

dagens veg, og fremkommelighet og trafikksikkerhet vil bli betydelig bedre enn dagens forhold. Det 

er også her knyttet usikkerhet til deponering av overskuddsmasser, men kostnaden for disse 

alternativene er lavere enn for alternativ B. 

Kostnad 
De ulike alternativene er anslått med kostnad (+- 40 %), og er vist i tabellen under. 

 

Alternativ A 
Ny veg i dagens trasé 
(ca. 7 700 m) 

500 mill. kr 

Alternativ A2 
Ny veg i stigning på østsiden av Bustneslia 
(ca. 2400 m) 

200 mill. kr 

Alternativ B 
Lang tunnel 
(ca. 4 100 m tunnel, ca. 2 550 m veg i dagen) 

800 mill. kr 

Alternativ C 
Kort tunnel og ny veg i dagens trasé 
(Ca. 2 050 m tunnel, ca. 5 700 m veg i dagen) 

650 mill. kr 

Alternativ C2 
Kort tunnel og ny veg med tilknytning til eksisterende veg 
(Ca. 2 050 m tunnel, ca. 1 500 m veg i dagen) 

450 mill. kr 

 

Det er gjort en vurdering av om prosjektet delvis kan bompengefinansieres og vurderingen viser at 

bompengepotensiale på strekningen er på rundt 100-200 mill. kroner. 

Konklusjon og anbefaling 
Forprosjektet konkluderer med at det er to alternativer som kan være aktuelle for å løse 

fremkommelighetsproblematikken i Bustneslia. Alternativene har fått følgende rangering: 



1. Alternativ B – Lang tunnel 
 

2. Alternativ C – Kort tunnel og ny veg i dagens trase 
 

Det foreslås at det jobbes videre med alternativ B – Lang tunnel og at det i den videre prosessen 

utarbeides reguleringsplan for hele strekningen Nyvoll – Sletten. 
 

Innledning 
Fv. 12 over Bustneslia i Rana kommune er en viktig ferdselsåre for trafikken mellom øst og vest på 

Helgeland. På Nord-Helgeland er fv. 12 den eneste forbindelse mellom kyst og innland. En god del 

næringstrafikk trafikkerer denne strekningen og det er mye fisketransport fra kysten. Bustneslia er 

ansett som en av de største flaskehalsene for næringstrafikk langs fylkesvegnettet i Nordland 

(Transportplan IHR, delutredning kyst-innland, 2011). Dette skyldes hovedsakelig utfordring med 

fremkommelighet for tyngre kjøretøy på vinterstid. Hovedårsaken til dette er stigningsforhold, 

vegbredde og kurvatur. På det bratteste partiet er det en stigning på ca. 9 %. Dette gjelder for en 

strekning på ca. 1700 m. 
 

Figur 1 Stigning på østsiden av Bustneslia 
 

Denne rapporten presenterer ulike alternativer for å løse fremkommelighetsproblematikken på fv. 

12 i Bustneslia. Rapporten er utarbeidet av en prosjektgruppe bestående av ulike fagressurser fra 

Statens vegvesen. Forhold knyttet til blant annet landskap, naturmiljø, geologi, skred og geoteknikk 

er vurdert for alle alternativene. 

Siden dette er et forprosjekt har det ikke vært stilt krav til noen formell planprosess og arbeidet har 

derfor ikke vært ute på ekstern høring. 

Det er gjennomført anslag, og alternativene som presenteres i rapporten er kostnadsvurdert med en 

usikkerhet på +- 40%. 
 

Bakgrunn for prosjektet 
Prosjektet er en bestilling fra Nordland fylkeskommune for å se på alternative løsninger for å bedre 

trafikkavviklingen på fv. 12, Bustneslia i Rana kommune. I bestillingen står det at forprosjektet skal 

vurdere alternative løsninger og peke på en anbefalt løsning. 

Når det anbefales løsninger er følgende momenter vektlagt: Fremkommelighet, trafikksikkerhet, 

kostnader ved investering, kostnader ved fremtidig drift og vedlikehold og om alternativet er 

fremtidsrettet. 



Prosjektområdet – Dagens situasjon 

 

Prosjektområdet ligger i et storskala landskapsrom dannet av den avlange Ranfjorden og fjellene 

omkring. Samlet sett oppleves landskapsrommet som mektig der fjord og fjell er visuelt dominerende 

i landskapet. Veger, konsentrasjoner av bebyggelse og andre fremmedelementer er likevel godt 

synlig i det storskala landskapet fordi det har et stort omfang i området. 
 

 

Figur 3Illustrasjon over retning, overordnet landskapsrom, knutepunkt og prosjektområde. Kilde: norgei3d.no 
 

Prosjektområdet ligger i et sidebratt område der fjord møter fjell. På strekningen Rørvikodden til 

Kalvhaganeset er landformen jevnt stigende fra fjorden til det bare fjellet. Bustnes ligger som en 

brem ut i Ranfjorden mens strekningen fra Bustnes, Kalkomvika og til Bjerklia er svært bratt ned mot 

Figur 2 Kartutsnitt av planområdet 

Nyvoll 

Sletten 



fjorden. Det bratte og kuperte terrenget i området gjør at hogst er vanskelig og mye av skogen er 

derfor sannsynligvis gammel. Dette gjør at det er potensiale for funn av sjeldne og truede arter. 

 
Dagens veg utgjør i dag et inngrep med høye bergskjæringer og fyllinger som er gjengrodd. 

Veginngrepet er imidlertid lite eksponert fordi den høye vegetasjonen nedenfor er med på å skjule 

skjæringene. Dette fører til at det føles som man kjører i en smal korridor med bergskjæring på ene 

siden og tett vegetasjon på den andre siden. Selve vegen fremstår uryddig og utrygg på grunn av 

kurvatur og lange bratte bakker. Reiseopplevelsen er også svært redusert fordi det er tett vegetasjon 

mot fjorden. 

 
Det er ingen kjente kulturminner i området. 

 
Det er i fallviltbasen (hjorteviltregisteret) registrert 18 viltpåkjørsler (elg) på strekningen mellom 

Nyvoll og Sletten siden 2000. Området rett ovenfor Kalkomnvika peker seg ut med høyest tetthet 

ulykker. 
 

Vegstandard 
Dagens vegstandard på fv. 12 mellom Nyvoll og Sletten, over Bustneslia, preges av mye dårlig 

kurvatur både horisontalt1 og vertikalt2, flere bratte stigninger og varierende vegbredde. Knappe 

horisontalkurver kombinert med bratt sideterreng gir dårlig sikt langs deler av vegen. Dette gjør 

vegen uforutsigbar for trafikanter, da en enkelte steder omtrent ikke ser lengre enn til neste sving. 

Disse faktorene tvinger tunge kjøretøy til å holde lav hastighet i stigningene. I periodene med snø- og 

isdekke kan derfor vogntog få problemer på de bratteste delene, noe som også hindrer 

fremkommeligheten for andre kjøretøy og skaper trafikkfarlige situasjoner. 

Det er på strekningen flere stigninger på 8 - 9,5 %, ofte kombinert med horisontalkurver ned mot 

Rh3=150. Vegbredden er flere steder under 7,0 meter og asfaltert vegbredde er ned mot 5,7 m på det 

smaleste. Den delen av strekningen med dårligst standard med tanke på fremkommelighet (fra hp02 

ca. km 6,000 til 7,350) er maks stigning på ca. 9,5 %. Dette er kombinert med flere horisontalkurver 

ned mot Rh=150 og dårlig sikt langs vegen. I tillegg er også krysset ned mot bebyggelsen på Bustnes 

plassert i nedre del av denne stigninga. Disse faktorene gjør at dette er den mest utfordrende delen 

på vinterstid for tunge kjøretøy og det er her de fleste vogntogene blir stående. Også i stigningen ved 

Nyvoll hender det at vogntog blir stående, men ikke så ofte som i stigning på østsiden. 

Det har de siste tre sesongene vært økt innsats på vintervedlikehold i Bustneslia. Erfaringen er at 

dette har hatt en positiv effekt. 

Registrering av ulike hendelser hvor vogntog er involvert i Bustneslia er mangelfull og kan ikke brukes 

for å fastslå hyppigheten av hendelser. 
 
 
 
 
 
 

 

1 Horisontalkurve: En kurve (sving) på veglinja i horisontalplanet 
2 Vertikalkurve: En kurve i vegens vertikalplan. Består av høybrekk og lavbrekk for eksempel en bakketopp eller 
bunnen av en bakke 
3 Horisontalkurveradius 



 
 
 

 
 

Figur 4 Spesielt problemutsatte strekninger 
 

Trafikkdata 
Tall fra Nasjonal vegdatabank (NVDB) viser en ÅDT4 på ca. 2000 kjøretøy mellom Nyvoll og Sletten. 

Trafikktelling i perioden 29.09.16-13.10.16 ga ÅDT på ca. 1650. 

Tungtrafikkandelen er ikke registrert hverken i Bustneslia eller på punkter som er noenlunde i 

nærheten, men antas å være ca. 15% (Plan og trafikk, 2017). 

Om 20 år er det etter fylkesprognosen en ÅDT på ca. 2030 og en tungtrafikkandel på 17%. 
 

Beskrivelse av ulike alternativer for å løse 

fremkommelighetsproblematikken i Bustneslia 
Forprosjektet har vurdert fem alternative løsninger for fremkommelighetsproblematikken i 
Bustneslia. Alternativ A, B og C omfatter hele strekningen fra Sletten til Nyvoll, totalt ca. 7700 m. 
Alternativ A2 og C2 omfatter de mest utfordrende problemstrekningene i Bustneslia med tanke på 
stigning, bredde og kurvatur og innebærer at en kortere strekning av vegen utbedres sammenlignet 
med alternativ A, B og C. 

 

Alle fem alternativer oppfyller minimumskrav i håndbok N100 med tanke på stigning, bredde og 
kurvatur innenfor alternativenes start- og sluttpunkt. Alternativene er gjennomførbare, med noe 
ulike utfordringer med anleggsgjennomføringen. 

 
Alle alternativene er prosjektert som ny veg etter vegklasse Hø25 i håndbok N100. Dette omfatter 
blant annet krav til minimum horisontalkurvatur på Rh=200 og maksimum stigning på 8 % og en 

 

 

4 Årsdøgntrafikk – Gjennomsnittlig trafikkmengde pr. døgn gjennom et år. 
5 Øvrige hovedveger, ÅDT 1 500 – 4 000 og fartsgrense 80 km/t 



vegbredde på 7,5 meter (pluss eventuell breddeutvidelse ved kurver R≤500). Ved tunnel skal denne 
bygges med et tverrprofil på 9,5 meter (T9,5), og stigningskravet her er maks 5 %. 

 

Figur 5 Tverrprofil av ny veg ved vegstandard Hø2 
 

Vegklasse Hø2 er valgt da vegen i dag er klassifisert som en fylkesveg. 
 

Dersom vegen skulle bli omklassifisert til riksveg må den prosjekteres etter vegklasse H26. Dette vil gi 
noe strengere krav til utformingen av vegen, blant annet minimum horisontalkurvatur på Rh=250 og 
krav til maks stigning på 6 % ved horisontalkurver Rh≤700. I tillegg skal vegbredden da være 8,5 
meter (pluss eventuell breddeutvidelse ved kurver Rh≤500). Ved tunnel vil også kravene til utforming 
bli noe strengere, men tverrprofilet og stigningskravet vil være det samme som ved Hø2. 

 

Figur 6 Tverrprofil av ny veg ved vegstandard H2 
 

Fv. 12 er i dag ikke åpnet for modulvogntog, men dette kan bli aktuelt i fremtiden. Alle alternativene 

er derfor dimensjonert for modulvogntog etter «NA-rundskriv 2015/14 Krav til utforming for 

modulvogntog». I utgangspunktet skal da strekningen ha god fremkommelighet for alle type 

kjøretøy. I følge «Rundskriv om kriterier for vegers egnethet» (www.regjeringen.no) er det for 

modulvogntog med totalvekt på 60 tonn krav til maks stigning på 6 % på stigninger lengre enn 100 

meter for at vegen skal være åpen på vinterstid7. Vegen vil ikke ha samme begrensninger på 

vinterstid for modulvogntog med totalvekt opp til 50 tonn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6 Nasjonale hovedveger, ÅDT < 4 000 og fartsgrense 80 km/t 
7 16. oktober til 30 april i Nordland, Troms og Finnmark 



Alternativ A: Ny veg i dagens trasé 
Dette alternativet er innenfor vegnormalens krav til vegklasse Hø2, med maks stigning 8 %. 
Trafikkavviklingen i byggefasen vil være utfordrende, og vil resultere i større ulemper for trafikantene 
enn for de andre alternativene. 

 

Figur 7 Alternativ A: Ny veg i dagens trasé 
 

Vegfaglig vurdering 
Kurvatur og stigning er i henhold til vegstandard Hø2 på hele strekningen Nyvoll - Sletten. 

Start- og sluttpunktet ved dette alternativet er naturlig plassert, da det starter etter en lang rett 

strekning i flatt terreng i vest og avsluttes mot en 60-sone med bebyggelse i øst. Dette gjør at 

overgangspunktene blir forutsigbare, og en unngår med dette at de blir plassert slik at det blir 

uventede standardsprang på vegen som kan være uheldig med tanke på trafikksikkerheten. 

For at kravene skal tilfredsstilles kan man over store deler ikke følge dagens veg, og det vil derfor her 

være å regne som å bygge ny veg i dagens korridor med mye skjæring i sideterreng og i dagens veg. 

Til sammen er alternativet prosjektert med ca. 2440 m med stigning på mer enn 6 %, inkludert ca. 

800 m med 8 % stigning kombinert med horisontalkurver på delen av vegen som i dag er 9-9,5 %. 8 % 

er maks stigning ved vegstandard Hø2, og vogntog holder ved denne stigningen en svært redusert 

hastighet, ned mot 30 km/t. Disse stigningsforholdene tilsier også at dersom vegstrekningen åpnes 

for modulvogntog i fremtiden vil den holdes vinterstengt for modulvogntog med totalvekt 60 tonn, 

ifølge «Rundskriv om kriterier for vegers egnethet». 

Dagens kryss/avkjøring mot Bustnes vil fremdeles måtte ligge ved den bratteste delen av fylkesvegen 

med stigning 8 %. 

Dette alternativet vil ikke kunne tilfredsstille vegstandard H2, som kan være aktuelt dersom vegen 

blir omklassifisert til riksveg. Dersom løsningsprinsippet med ny veg i dagens trasé skulle blitt lagt til 



grunn med H2-standard ville løsningen blitt helt annerledes med et mye større omfang. Det ville blitt 

betraktelig større terrenginngrep enn skissert i dag, store bergskjæringer langs større deler av 

strekningen og større utfordringer i byggefasen i forbindelse med midlertidig trafikkavvikling. 

Oppsummert vil dette alternativet gi en bedre løsning enn det som er i dag, men det regnes ikke å gi 

en fullgod løsning som vil ivareta fremkommelighetsproblematikken en opplever på vinterstid i dag. 

Av disse årsakene regnes dette som et lite fremtidsrettet alternativ. 

Bru og konstruksjoner 
Det vil for dette alternativet være nødvendig å bytte ut Slettbakk bru på grunn usikker bæreevne for 

den eldste del av brua som er fra 1950. 
 

Figur 8 Slettbakk bru 
 

Rivning av bru og bygging av ny bru på dette stedet utløser mest sannsynlig behov for etablering av 

midlertidig omkjøring i byggefasen på oppstrøms side av dagens bru. Anleggsteknisk og trafikalt 

ansees dette som relativt kostbart og utfordrende på grunn terrengets beskaffenhet med bratte 

skjæringer/skråninger i området. 

Fortsatt bruk av de øvrige to eksisterende bruene Sletten bru og Eidbukt bru forutsetter ei tilpasset 

utbedret veglinje inn mot disse bruene da de ligger i start og slutten av definert planområde. 

Geologi 
Det vil være noe utfordrende å bygge ny veg i dagens trasé på grunn av høye bergskjæringer i 

sidebratt terreng. Det som er positivt med dette alternativet er at det stort sett er kjente 

problemstillinger. Det negative er at det vil bli anlegg og sprengning langs dagens veg, noe som gjør 

trafikkavviklingen utfordrende. Bergsprenging i sidebratt terreng med stedvis noe løsmasser over, 

krever stengt veg og kontinuerlig trafikkstyring. 

Geoteknikk 
Breddeutvidelser og justering av dagens veglinje vil kunne medføre betydelige geotekniske 

problemer i den grad dette forutsetter fyllinger i sterkt skrånende terreng. Ved slike 

problemstillinger anbefales i størst mulig grad å legge utvidelse i skjæring. Bergskjæringer med 

løsmasser på toppen vil høyst sannsynlig medføre behov for sikringstiltak. 

Landskap 
Ny veg i dagens trasé vil føre til uforholdsmessig store inngrep i det svært sidebratte terrenget. For å 

unngå at fyllingene strekker seg langt nedover det sidebratte terrenget, bør utvidelsen skje i 

skjæring. Dette vil medføre høye og svært lange skjæringer som vanskelig vil integreres i landskapet. 

Sikring av lange bergskjæringer vil også påvirke negativt. Med tiden vil vegetasjon gro til på fyllingene 

og viske inngrepet noe ut. 



I anleggsfasen vil trafikken måtte gå på eksisterende veg og store midlertidige inngrep i terrenget, 

som vanskelig vil kunne istandsettes, vil være nødvendig. 

Naturmiljø 
Hekkelokaliteter for rovfugl på strekningen Omnberget – Falkflågan blir trolig berørt i anleggsfasen. 

Naturtypelokalitet sørvendt berg og rasmark blir ikke berørt. Det er i praksis ny veg på hele 

strekningen som gir vesentlige inngrep i natur, men er i liten konflikt med registrerte naturverdier 

utenom anleggsfasen. 

Gang- og sykkeltrafikk 
Det gjøres ingen spesielle tiltak i forbindelse med gang- og sykkeltrafikk. Gang- og sykkeltrafikk må gå 

langs fv. 12. 

Kostnad 
Kostnaden for alternativ A – Ny veg i dagens trasé er 500 mill. kroner (2017-kr). 

 

Alternativ A2: Ny veg i stigning på østsiden av Bustneslia 
Dette alternativet er innenfor vegnormalens krav til vegklasse Hø2, med maks stigning 8 %. 
Trafikkavviklingen i byggefasen vil være utfordrende, og vil i likhet med alternativ A resultere i større 
ulemper for trafikantene enn ved alternativ B, C og C2. 

 
Dette alternativet omfatter kun stigningen på østsiden av Bustneslia. De resterende 5,3 km av 
strekningen Nyvoll-Sletten, som er inkludert i alternativ A og som i dag har relativt dårlig vegstandard 
med hensyn til blant annet kurvatur, sikt og stigning, utbedres ikke i dette alternativet. 

 
 

Figur 9 Alternativ A2: Ny veg i stigning på østsiden av Bustneslia 
 

Vegfaglig vurdering 
Kurvatur og stigning er i henhold til vegstandard Hø2 kun innenfor start- og sluttpunktet for dette 

alternativet. 



Dette alternativet har, sammenlignet med alternativ A, en dårligere plassering av 

overgangsstrekningen ved start og slutt. Alternativ A2 er såpass kort at overgangene kan komme noe 

overraskende for trafikanter, slik at en får et standardsprang som kan være uheldig for 

trafikksikkerheten. 

For at kravene skal tilfredsstilles kan man ikke følge dagens veg, og det vil derfor her være å regne 

som å bygge ny veg i dagens korridor med mye skjæring i sideterreng og i dagens veg. 

Til sammen er alternativet prosjektert med 1350 m med stigning over 6%, inkludert ca. 800 m med 

8% stigning kombinert med horisontalkurver på delen av vegen som i dag er 9-9,5 %. 8 % er maks 

stigning ved vegstandard Hø2, og vogntog holder ved denne stigningen en svært redusert hastighet, 

ned mot 30 km/t. Disse stigningsforholdene tilsier også at dersom vegstrekningen åpnes for 

modulvogntog i fremtiden vil den holdes vinterstengt for modulvogntog med totalvekt 60 tonn, 

ifølge «Rundskriv om kriterier for vegers egnethet». 

Dagens kryss/avkjøring mot Bustnes vil fremdeles måtte ligge ved den bratteste delen av fylkesvegen 

med stigning 8 %. 

Dette alternativet vil, som alternativ A, ikke kunne tilfredsstille vegstandard H2, som kan være 

aktuelt dersom vegen blir omklassifisert til riksveg. Løsningsprinsippet med ny veg i dagens trasé og 

med H2-standard kun på denne delen av strekningen, ville omtrent ikke vært løsbart. Strekningen 

måtte sannsynligvis ha vært utvidet i begge retninger, og omfanget av løsningen ville blitt mye større 

enn det som er prosjektert i dag. 

Oppsummert vil dette alternativet gi en noe bedre løsning på den mest problematiske delen av 

Bustneslia, men det regnes ikke å gi en fullgod løsning som vil ivareta 

fremkommelighetsproblematikken en opplever på vinterstid i dag. Det vil også gjenstå strekninger 

som vil ha dårlig vegstandard og flere relativt bratte stigninger før og etter denne utbedringsdelen. 

Av disse grunnene regnes dette som et spesielt lite fremtidsrettet alternativ. 

Bru og konstruksjoner 
I likhet med alternativ A vil det for dette alternativet være nødvendig å bytte ut Slettbakk bru på 

grunn usikker bæreevne for den eldste delen av brua. 

Ved dette alternativet får man de samme utfordringer i forbindelse med rivning og bygging av ny bru, 

samt trafikkavvikling, som ved alternativ A. 

Landskap 
Profil 2750-5150 som er den bratteste delen av strekningen, er også den delen hvor det er mest 

utfordringer for landskapsbildet. Det er svært sidebratt og en ny veg i og ved dagens trasé vil føre til 

uforholdsmessig store inngrep i det svært sidebratte terrenget. For å unngå at fyllingene strekker seg 

langt nedover det sidebratte terrenget, bør utvidelsen skje i skjæring. Dette vil medføre høye og 

lange skjæringer som vanskelig vil integreres i landskapet. Sikring av de lange bergskjæringer vil også 

påvirke negativt. Med tiden vil vegetasjon gro til på eventuelle fyllinger og viske inngrepet noe ut. 

I anleggsfasen vil trafikken måtte gå på eksisterende veg og store midlertidige inngrep i terrenget, 

som vanskelig vil kunne istandsettes, vil være nødvendig. 

Naturmiljø 
Hekkelokaliteter for rovfugl på strekningen Omnberget – Falkflågan blir trolig berørt i anleggsfasen, 

men noe mindre enn for alternativ A. Naturtypelokalitet sørvendt berg og rasmark blir trolig ikke 

berørt. Liten konflikt med naturverdier utenom anleggsfasen. Det er liten forskjell for naturmangfold 



i forhold til alternativ A, men dette alternativet er noe bedre på grunn av mindre samlet inngrep i 

form av ny veg. 

Geologi 
Utfordringene er de samme som for alternativ A, men i mindre omfang. Bergskjæringer med 

løsmasser på toppen vil høyst sannsynlig medføre behov for sikringstiltak. 

Geoteknikk 
Utfordringene er de samme som for alternativ A, men i mindre omfang. Breddeutvidelser og 

justering av dagens veglinje vil kunne medføre betydelige geotekniske problemer i den grad dette 

forutsetter fyllinger i sterkt skrånende terreng. Ved slike problemstiller anbefales i størst mulig grad 

å legge utvidelse i skjæring. Bergskjæringer med løsmasser på toppen vil høyst sannsynlig medføre 

behov for sikringstiltak. 

Gang- og sykkeltrafikk 
Det gjøres ingen spesielle tiltak i forbindelse med gang- og sykkeltrafikk. Gang- og sykkeltrafikk må gå 

langs fv. 12. 

Kostnad 
Kostnaden for alternativ A2: Ny veg i stigning på østsiden av Bustneslia er 200 mill. kroner (2017-kr). 

 

Alternativ B: Lang tunnel 
Dette alternativet er innenfor vegnormalens krav til vegklasse Hø2 og T9,58. 
Ved denne løsningen vil stigningsproblematikken i Bustneslia være løst. 

 

Figur 10 Alternativ B: Lang tunnel 

 
 

8 Tunnelprofil 9,5m 



Vegfaglig vurdering 
Kurvatur og stigning er i henhold til vegstandard Hø2. 

Tunnellengde er på ca. 4,1 km, og det er omtrent ingen stigning i lengderetning. Det er usikkert hvor 

påhugg på østre side kan plasseres, og det er derfor uvisst om det kan oppstå utfordringer i 

forbindelse med trafikkavvikling i anleggsperioden og ved nytt kryss/avkjøring mot Bustnes. 

Strekningen blir ved dette alternativet ca. 1,2 km kortere enn i dag og en unngår alle problematiske 

stigninger. 

Én stigning er pr i dag tegnet over 6 % for dette alternativet. Ved Sletten er det en strekning på 200 

m hvor maks stigning vil være 7,1 %. Denne stigningen gjelder ved alle fem alternativer og ved videre 

prosjektering kan stigningen reduseres om ønskelig. Dette vil føre til noe større terrenginngrep enn 

det som er prosjektert i dag og er ikke tatt med i kostnadsvurderingen for noen av alternativene. 

Dersom fv. 12 åpnes for modulvogntog i fremtiden vil det på prosjektets strekning ikke være noen 

restriksjoner for modulvogntog, dersom en justerer stigningen til under 6%. 

Start- og sluttpunktet ved dette alternativet er naturlig plassert, da det starter etter en lang 

rettstrekning i flatt terreng i vest og avsluttes mot en 60-sone med bebyggelse i øst. Dette gjør at 

overgangspunktene blir forutsigbare, og en unngår med dette at de blir plassert slik at det blir 

uventede standardsprang på vegen som kan være uheldig med tanke på trafikksikkerheten. 

På østsiden av tunnelen er det prosjektert et nytt kryss mot bebyggelsen på Bustnes. Det må også 

vurderes om det skal prosjekteres et kryss vest for tunnelen mot bebyggelsen på Moen/Bjerklia som 

også kan brukes som løsning for gående og syklende og som omkjøringsveg ved tunnelstenging. 

På Nyvoll er det bebyggelse som vil kunne bli berørt av at tunnelpåhugget kommer så nært. Det er 

ikke avklart om det vil være behov for å gjøre støyreduserende tiltak eller andre tiltak for å minske 

eventuelle ulemper ved dette. 
 

Figur 11 Tunnelpåhugg ved Nyvoll 
 

Dette alternativet vil kunne tilfredsstille vegstandard H2, som kan være aktuelt dersom vegen blir 

omklassifisert til riksveg. Ved en liten justering av nevnte stigning ved Sletten er kurvatur og stigning i 

henhold til vegstandard H2 på hele strekningen Nyvoll – Sletten. Det vil si at dagens løsning for 

alternativ B kan legges til grunn ved videre prosjektering med H2-standard. 

Oppsummert vil dette alternativet løse fremkommelighetsproblematikken en har i dag ved at dagens 

stigninger legges i tunnel eller utbedres. Dette alternativet vil totalt sett gi den beste løsningen av de 

vurderte alternativene, og regnes som et fremtidsrettet alternativ. 



Bru og konstruksjoner 
Det vil for dette alternativet være behov for å etablere portaler i betong i forlengelsen av tunnelen. 

Anleggsteknisk og trafikalt anses dette som uproblematisk. 

Tidligere nevnte utfordringer relatert til eksisterende Slettbakk bru vil utgå med dette alternativet da 

denne ikke berøres. 

Fortsatt bruk av de øvrige to eksisterende bruene Sletten bru og Eidbukt bru, forutsetter ei tilpasset 

utbedret veglinje inn mot disse bruene da de ligger i start og slutten av definert planområde. 

Landskap 
Tunnel hele strekningen er i utgangspunktet svært positivt for landskapsbilde fordi det ikke medfører 

nye inngrep i det sidebratte terrenget, bortsett fra noe bergskjæring i portalområdet. En lang tunnel 

vil imidlertid gi en dårlig reiseopplevelse, noe som er negativt. Et alternativ med lang tunnel vil 

allikevel være bedre enn vei i dagen fordi nye inngrep unngås. 

Det er stor usikkerhet knytte til dette alternativet med tanke på deponi. Det vil bli behov for å 

deponere store mengder masser. Et deponi av en slik størrelse vil kunne påvirke landskapet svært 

negativt dersom det ikke blir lagt i et godt egnet deponiområdet. Et godt egnet deponiområde kan 

være istandsetting av åpne sår i landskapet som nedlagte masseuttak, eller naturlige nedsenkninger i 

terrenget der man naturlig kan forme nytt terreng. 

I anleggsfasen vil trafikken gå på eksisterende veg og midlertidige inngrep er ikke nødvendig. 

Naturmiljø 
Hekkelokaliteter for rovfugl på strekningen Omnberget – Falkflågan blir ikke berørt av anleggsfasen. 

Ny veg i tunnel gir permanent bedre forhold for hekkende rovfugl i området. Naturtypelokalitet 

sørvendt berg og rasmark ved Kalkomnvika blir ikke berørt. Lang tunnel gir stor mengde 

overskuddsmasse. Deponibehov er ikke avklart og virkning på naturmangfold av dette er derfor ikke 

vurdert, men store deponibehov vi kunne gi betydelig større negativ virkning enn selve vegtiltaket. 

Geologi 
Gjennomførbar med gunstig tunnelorientering med hensyn til skifrigheten i bergarten. Noe karst 

(kanaler-hulrom), men på grunn av berg-overdekning forventes ikke noe problem. Det er positivt at 

man unngår de høye bergskjæringene i vest. Man unngår også stort sett anlegg langs dagens veg. 

Det er negativt at østre tunnelpåhugg er plassert ugunstig med hensyn til antatt store 

løsmassemektigheter og skredfare. Dette påhugget anbefales flyttet noe sørover enn det kartet viser. 

Geoteknikk 
Små geotekniske problemer foruten mulige løsmasser i forskjæringsområdene, samt en eventuell 

breddeutvidelse med fylling i østre område. Bergskjæringer med løsmasser på toppen vil høyst 

sannsynlig medføre behov for sikringstiltak. 

Gang- og sykkeltrafikk 
Det er ikke ønskelig med gang- og sykkeltrafikk gjennom tunnelen. Gang- og sykkeltrafikk bør få 

benytte dagens fv. 12 over Bustneslia. 

 
 

Omklassifisering 
Det kan bli aktuelt å omklassifisere dagens veg over Bustneslia. Veg fra kryss/avkjøring ned til 

Bustnes kan omklassifiseres til kommunal veg slik at den får samme status som dagens veg til 

Bustnes. Øvrig veg kan vurderes nedlagt med fylkeskommunen som fortsatt eier av veggrunnen. 



Dersom fylkeskommunen fortsatt står som eier av grunnen vil man kunne tilpasse området for de 

formål man ser behov for (NA rundskriv 1997/13). Dette muliggjør bruk av vegen som beredskapsveg 

dersom det skulle bli behov for å stenge tunnelen, eller som sykkelveg. 

Det ligger en del bebyggelse langs dagens fv. 12 som vil kunne bli berørt av en eventuell 

omklassifisering. 
 

Figur 12 Bebyggelse langs dagens fv. 12 
 

Kostnad 
Kostnaden for alternativ B – Lang tunnel er 800 mill. kroner (2017-kr). 

 

Alternativ C: Kort tunnel og ny veg i dagens trasé 
Dette alternativet er innenfor vegnormalens krav til vegklasse Hø2 og T9,5. Ved denne løsningen 
legges ny veg i tunnel forbi de mest problematiske stigningene i Bustneslia, og bygger samtidig ny veg 
i dagens trasé på den resterende strekningen mellom Nyvoll og Sletten. 

 
 

Figur 13 Alternativ C: Kort tunnel og ny veg i dagens trasé 

Boligbebyggelse 

Fritidsbolig 



Vegfaglig vurdering 
Kurvatur og stigning vil være i henhold til vegstandard Hø2 på hele strekningen Nyvoll – Sletten. 

Tunnellengde blir ca. 2 km med stigning på ca. 4,2 %. 

En slipper ved dette alternativet de bratteste og mest problematiske delene av dagens veg. Til 

sammen er det 1320 m med stigning på over 6%. Maks stigning vil være 7,1 % på en kort strekning på 

200 m ved Sletten og denne stigningen gjelder for alle alternativer og ved videre prosjektering kan 

stigningen reduseres om ønskelig. Dette vil føre til noe større terrenginngrep enn det som er 

prosjektert i dag og er ikke tatt med i kostnadsvurderingen. På de resterende 1 100 meterne er det 

tre stigninger som er prosjektert med ca. 6,5 %; opp fra Nyvoll, ved Bjerklia og ved Skjålihaugen. Ved 

videre prosjektering kan disse stigningen reduseres om ønskelig, men dette vil føre til et forholdvis 

mye større terrenginngrep enn det som er prosjektert i dag på disse stedene. Dersom fv. 12 åpnes for 

modulvogntog i fremtiden må disse stigningene justeres til under 6 % for å ikke få restriksjoner for 

modulvogntogene. Hvis ikke må vegen holdes vinterstengt for modulvogntog med totalvekt 60 tonn, 

ifølge «Rundskriv om kriterier for vegers egnethet». 
 

Figur 14 Stigninger som er prosjektert med ca. 6,5% 
 

Nytt kryss/avkjøring mot Bustnes kan utføres i henhold til stignings- og tunnelavstandskrav, men må 

planlegges og prosjekteres videre. 

Start- og sluttpunktet ved dette alternativet er naturlig plassert, da det starter etter en lang 

rettstrekning i flatt terreng i vest og avsluttes mot en 60-sone med bebyggelse i øst. Dette gjør at 

overgangspunktene blir forutsigbare, og en unngår med dette at de blir plassert slik at det blir 

uventede standardsprang på vegen som kan være uheldig med tanke på trafikksikkerheten. 

Dette alternativet tilfredsstiller slik det er prosjektert i dag ikke vegstandard H2, som kan være 

aktuelt dersom vegen blir omklassifisert til riksveg. Ved å gjøre større endringer i horisontal- og 

vertikalkurvaturen på to av stigningene nevnt ovenfor (ved Nyvoll og Skjålihaugen) og en mindre 

justering ved Sletten kan kurvatur og stigning komme innenfor krav etter vegstandard H2 på hele 

strekningen Nyvoll – Sletten. 

Oppsummert vil dette alternativet i stor grad løse fremkommelighetsproblematikken en har i dag ved 

at de mest problematiske stigningene legges i tunnel, og resten av strekningen utbedres. Dette 

alternativet vil totalt sett gi en god løsning, og regnes derfor som et fremtidsrettet alternativ. 

 
 
 
 
 

 
Nyvoll 
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Skjåli- 

haugen 



Bru og konstruksjoner 
Det vil for dette alternativet, som for alternativ B, være behov for å etablere portaler i betong i 

forlengelsen av tunnelen. Anleggsteknisk og trafikalt anses dette, også her, som uproblematisk. 

Tidligere nevnte utfordringer relatert til eksisterende Slettbakk bru vil utgå med dette alternativet da 

denne ikke berøres. 

Fortsatt bruk av de øvrige to eksisterende bruene Sletten bru og Eidbukt bru, forutsetter ei tilpasset 

utbedret veglinje inn mot disse bruene da de ligger i start og slutten av definert planområde. 

Landskap 
Dette alternativet vil delvis ivareta reiseopplevelsen på strekningen, samt at de største 

landskapsinngrepene kan unngås. Der vegen går i dagen vil det imidlertid bli større bergskjæringer og 

fyllinger som vil være synlig i landskapet. For å unngå at fyllingene strekker seg langt nedover det 

sidebratte terrenget, bør utvidelsen skje i skjæring. Dette vil medføre høye (max høyde 15 meter), 

men ikke så lange skjæringer som alternativ A. De vil derfor kunne integreres noe i landskapet. Med 

tiden vil vegetasjon gro til på fyllingene og viske inngrepet noe ut. 

På samme måte som for alternativ B er det knyttet stor usikkerhet til dette alternativet med tanke på 

deponi. Det vil bli behov for å deponere store mengder masser, men brukbare masser kan brukes i 

fyllinger der vegen går i dagen, noe som er en fordel. Vegen må optimaliseres slik at vegen legges 

med fylling der det er mulig. 

I anleggsfasen vil trafikken gå på eksisterende veg, men noe midlertidige inngrep vil være nødvendig 

der vegen går i dagen. 

Naturmiljø 
Hekkelokaliteter for rovfugl på strekningen Omnberget – Falkflågan blir trolig berørt i anleggsfasen 

ved tunnelpåhogg vest og ny vegtrasé vestover derfra. Naturtypelokalitet sørvendt berg og rasmark 

ved Kalkomnvika blir ikke berørt. På grunn av tunnel blir det totale inngrep i natur noe mindre enn 

for alternativ A og A2. Deponibehov er ikke avklart og virkning på naturmangfold av dette er derfor 

ikke vurdert, men store deponibehov vil generelt lett kunne gi større negativ virkning enn selve 

vegtiltaket. 

Geologi 
Gjennomførbar med noe høyere enhetspriser for bygging av tunnel enn lang tunnel på grunn av 

mindre overdekning i størrelsesorden 20-40 m. Kan være noe karst (kanaler-hulrom) problemer. Det 

er positivt at østre påhugg er utenfor dagens veg, men negativt at man fremdeles får en del høye 

bergskjæringer i vest. 

Geoteknikk 
Utfordringene er de samme som for alternativ A, men i betydelig mindre områder med potensielle 

problemer. Breddeutvidelser og justering av dagens veglinje vil kunne medføre geotekniske 

problemer i den grad dette forutsetter fyllinger i sterkt skrånende terreng. Ved slike problemstiller 

anbefales i størst mulig grad å legge utvidelse i skjæring. Bergskjæringer med løsmasser på toppen 

vil høyst sannsynlig medføre behov for sikringstiltak. 

Gang- og sykkeltrafikk 
Det er ikke ønskelig med gang- og sykkeltrafikk gjennom tunnelen. Gang- og sykkeltrafikk bør få 

benytte dagens fv. 12 over Bustneslia. Tilkobling til ny veg på vestsiden av tunnelen må sees videre 

på, da tunnelen kommer omtrent rett ut på eksisterende veg på denne siden. 



Omklassifisering 
For dette alternativet kan det bli aktuelt å omklassifisere dagens fv. 12 på den strekningen hvor 

vegen erstattes av tunnel. En fritidsbolig vil bli berørt av en eventuell omklassifiseringen (se figur 8). 

Kostnad 
Kostnaden for alternativ C – Kort tunnel og ny veg i dagens trasé er 650 mill. kroner (2017-kr). 

 

Alternativ C2: Kort tunnel og ny veg med tilknytning til eksisterende veg 
Dette alternativet er innenfor vegnormalens krav til vegklasse Hø2 og T9,5. Ved denne løsningen vil 

de mest problematiske stigningene i Bustneslia være fjernet. Men ca. 4,1 km av strekningen Nyvoll – 

Sletten, som er inkludert i alternativ C og som i dag har en relativt dårlig vegstandard med hensyn til 

blant annet kurvatur, sikt og stigning, utbedres ikke i dette alternativet. 
 

Figur 15 Alternativ C2: Kort tunnel og ny veg med tilknytning til eksisterende veg 
 

Vegfaglig vurdering 
Kurvatur og stigning er i henhold til vegstandard Hø2 innenfor start- og sluttpunktet til dette 

alternativet. Tunnellengde er ca. 2 km, med en stigning på ca. 4,2 %. 

Maks stigning på ny veg i dagen er ca. 5,2 %. En slipper ved dette alternativet de bratteste og mest 

problematiske delene av dagens veg, som i dag har 9-9,5 % stigning ved at en legger vegen i tunnel. 

På den resterende strekningen mellom Sletten og Nyvoll som ikke omfattes av alternativ C2, er maks 

stigning 8,5 %. Dersom fv. 12 åpnes for modulvogntog i fremtiden må vegen holdes vinterstengt for 

modulvogntog med totalvekt 60 tonn, ifølge «Rundskriv om kriterier for vegers egnethet», på grunn 

av stigningene før og etter dette alternativet. 

Nytt kryss/avkjøring mot Bustnes som kan utføres i henhold til stignings- og tunnelavstandskrav, men 

denne må planlegges og prosjekteres videre. 



Dette alternativet har, sammenlignet med alternativ C, en dårligere plassering av 

overgangsstrekningen ved start og slutt. Dette alternativet er såpass kort at overgangene kan komme 

noe overraskende for trafikanter, slik at en får et standardsprang som kan være uheldig for 

trafikksikkerheten. 

Dette alternativet vil kunne tilfredsstille vegstandard H2 mellom start- og sluttpunktet. Den 

resterende strekningen mellom Nyvoll og Sletten forutsettes det at det ikke gjøres noe med, og her 

vil da dagens vegstandard beholdes med relativt dårlige sikt-, kurvatur- og delvis stigningsforhold. 

Oppsummert vil dette alternativet gi en god løsning på den mest problematiske delen av Bustneslia, 

men strekningen før og etter alternativet starter vil fortsatt være som i dag med dårlig vegstandard. 

Dersom kun dette alternativet bygges, uten noen planer om videre utbedring mot Sletten og Nyvoll, 

regnes dette alternativet som lite fremtidsrettet. Men dersom man forutsetter at resterende 

vegstrekning utbedres på et senere tidspunkt kan dette alternativet ansees som fremtidsrettet. 

Bru og konstruksjoner 
Det vil for dette alternativet, som for alternativ B, være behov for å etablere portaler i betong i 

forlengelsen av tunnelen. Anleggsteknisk og trafikalt anses dette, også her, som uproblematisk. 

Tidligere nevnte utfordringer relatert til eksisterende Slettbakk bru vil utgå med dette alternativet da 

denne ikke berøres. 

Landskap 
Dette alternativet vil delvis ivareta reiseopplevelsen på strekningen, samt at de største 

landskapsinngrepene kan unngås. Der vegen går i dagen vil det imidlertid bli større bergskjæringer og 

fyllinger som vil være synlig i landskapet. Men det vil bli mindre inngrep enn i alternativ C. For å 

unngå at fyllingene strekker seg langt nedover det sidebratte terrenget, bør utvidelsen skje i 

skjæring. Dette vil medføre høye (max høyde 15 meter) men ikke så lange skjæringer som alternativ 

A. De vil derfor kunne integreres noe i landskapet. Med tiden vil vegetasjon gro til på fyllingene og 

viske inngrepet noe ut. 

Når det gjelder deponi så gjelder det samme for dette alternativet som for alternativ C. I dette 

alternativet er det også en fordel at brukbare overskuddsmasser kan brukes i fyllinger der vegen går i 

dagen. Vegen må optimaliseres slik at vegen legges med fylling der det er mulig. 

I anleggsfasen vil trafikken måtte gå på eksisterende veg og noe midlertidige inngrep vil være 

nødvendig der vegen går i dagen, men mindre enn i alternativ C. 

Naturmiljø 
Hekkelokaliteter for rovfugl på strekningen Omnberget – Falkflågan blir noe berørt i anleggsfasen, 

det vil si ved påhogg vest og ny veg et stykke vestover derfra. Naturtypelokalitet sørvendt berg og 

rasmark ved Kalkomnvika blir ikke berørt. Deponibehov er ikke avklart og virkning på naturmangfold 

av dette er derfor ikke vurdert, men store deponibehov vi generelt lett kunne gi større negativ 

virkning enn selve vegtiltaket. 

Geologi 
Gjennomførbar med noe høyere enhetspriser for bygging av tunnel enn lang tunnel på grunn av 

mindre overdekning i størrelsesorden 20-40 m. Kan være noe karst (kanaler-hulrom) problemer. Det 

er positivt at østre påhugg er utenfor dagens veg. 



Geoteknikk 
Siden dette alternativet omfatter en kortere strekning enn alternativ C vil det potensielt gi noe 

mindre geotekniske problemstillinger. 

Gang- og sykkeltrafikk 
Det er ikke ønskelig med gang- og sykkeltrafikk gjennom tunnelen. Gang- og sykkeltrafikk bør få 

benytte dagens fv. 12 over Bustneslia. Tilkobling til ny veg på vestsiden av tunnelen må sees videre 

på, da tunnelen kommer omtrent rett ut på eksisterende veg på denne siden. 

Omklassifisering 
For dette alternativet kan det bli aktuelt å omklassifisere dagens fv. 12 på den strekningen hvor 

vegen erstattes av tunnel. En fritidsbolig vil bli berørt av en eventuell omklassifiseringen (se figur 8). 

Kostnad 
Kostnaden for alternativ C2 settes til 450 mill. kroner (2017-kr). 

 

Deponi 
En sentral utfordring i prosjektet vil sannsynligvis bli å finne egnet deponeringsområde for 

overskuddsmasser. Det er ikke avklart hvor massene kan deponeres og avhengig av hvilket alternativ 

som velges vil det være snakk om betydelige mengder overskuddsmasser. 

Mo industripark (MIP) har informert oss om at de har tre potensielle områder for deponering av 

masser (vedlegg 8). MIP Øst, er regulert og geoteknisk klarert. Her kan det deponeres over 1 mill. m3 

masser. Havneområdet ved Langneset er geoteknisk klarert og skal etter planen ha vedtatt 

reguleringsplan i løpet av 2017. I dette området kan det deponeres inntil 350 000 m3 masser. Til 

havneområdet kan det være aktuelt å frakte overskuddsmasser fra Bustneslia med lekter. Det tredje 

området er under regulering eller planlagt regulert. 

Vi har også hatt kontakt med en grunneier som ønsker å stille sin eiendom til disposisjon for 

deponering av masser. Det er ikke gjort noen vurdering av om denne eiendommen egner seg som 

deponeringsområde eller eventuelt hvor mye masser som kan deponeres på eiendommen. 

Det er ønskelig at det inngås et samarbeid med Rana kommune for å vurdere aktuelle 

deponeringsområder. 

Mengder 
 Alternativ A Alternativ A2 Alternativ B Alternativ C Alternativ C2 

Sum masser9 483 834 uam3 139 858 uam3 640 697 uam3 664 179 uam3 365 466 uam3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 Summen av jordskjæring + fjellskjæring - fylling 



Kostnader 
Kostnadene er beregnet ut fra at det bygges etter vegklasse Hø2. 

 

 Kostnad/mill. kr. 

Alternativ A: 
Ny veg i dagens trasé 

500 

Alternativ A2: 
Ny veg i stigning på østsiden av Bustneslia 

200 

Alternativ B: 
Lang tunnel 

800 

Alternativ C: 
Kort tunnel og ny veg i dagens trasé 

650 

Alternativ C2: 
Kort tunnel og ny veg med tilknytning til eksisterende veg 

450 

 
Dersom det skal bygges etter vegklasse H2 vil kostnadene bli vesentlige høyere. Dette gjelder for alle 

alternativene, men spesielt for A- og C-alternativene hvor det må gjøres store endringer i forhold til 

det som er prosjektert i denne rapporten. 
 

Bompengepotensiale/Finansiering 
Det er vurdert to alternativer for bompengefinansiering av strekningen (vedlegg 9). De to 

alternativene opererer med ulik takst mens øvrige forutsetninger er like. Det forutsettes innkreving 

av bompenger i begge kjøreretninger og det er lagt til grunn innkreving over en periode på 15 år. 
 

Figur 16 Forslag til plassering av bomstasjon 
 

Alternativ 1: Alternativ 2: 
 

 
 

Vurderingen som er gjort viser at prosjektet har et bompengepotensial, men de totale kostnadene vil 

være helt avgjørende for endelig bompengebidrag. 
 

Samfunnsøkonomisk beregning 
Det er gjort en sammenstilling av de prissatte samfunnsøkonomiske beregningene for ulike løsninger 

for utbedring av fv. 12 Bustneslia (vedlegg 7). Et veganlegg medfører både fordeler og ulemper for 

Takst kr Bompengebidrag mill. kr ÅDT 

15/36 100 2000 

 

Takst kr Bompengebidrag mill. kr ÅDT 

30/72 200 2000 

 



utbygger, trafikanter og omgivelser. Prissatte konsekvenser er beregnet og viser hvor god 

samfunnsøkonomi det er i de ulike alternativene. Hovedkonsekvenser som er prissatt i denne 

analysen er trafikantnytte, nytte for samfunnet forøvrig og det offentlige. 

Det er gjort beregninger for alle fem alternativene og den samfunnsøkonomiske beregningen 

konkludere med at ingen av alternativene gir en positiv samfunnsøkonomisk nytte. 

Samfunnsøkonomisk skiller det lite mellom alternativene som går i dagens trasé. Selv om alternativ B 

er det som koster mest for det offentlige, har de høyeste investeringskostnadene og høyeste drift- og 

vedlikeholdskostnader, er det dette alternativet som peker seg ut som det beste med en nettonytte 

pr. budsjettkrone på -0,71. Til sammenligning så har alternativ C en nettonytte pr. budsjettkrone på 

-1,03. 
 

Fremtidig drift og vedlikehold av vegen 
Kostnader for drift og vedlikehold er erfaringsmessig høyere for tunnel enn for veg i dagen. Den 

samfunnsøkonomiske beregningen underbygger dette og viser at kostnadene for fremtidig drift og 

vedlikehold er adskillig høyere for tunnelalternativene sammenlignet med veg i dagen. 
 

Oppsummering 
Alle de fem alternativene som presenteres i rapporten oppfyller minimumskravene for vegstandard 

Hø2 i håndbok N100 med tanke på stigning, bredde og kurvatur innenfor alternativenes start- og 

sluttpunkt. 

Alternativ A, B og C tar for seg hele strekningen fra Sletten til Nyvoll, mens alternativ A2 og C2 tar for 

seg den mest utfordrende strekningen med tanke på fremkommelighet. 

Alle alternativene er dimensjonert for modulvogntog etter «NA-rundskriv 2015/14 Krav til utforming 

for modulvogntog». Vegen vil ikke ha begrensninger på vinterstid for modulvogntog med totalvekt 

opp til 50 tonn. For alternativene A, A1, C og C1 vil vegen være vinterstengtstengt for modulvogntog 

med totalvekt på 60 tonn. 

Alternativ B, Lang tunnel er det eneste alternativet som på prosjektets strekning ikke vil ha noen 

restriksjoner for modulvogntog med totalvekt på 60 tonn. 

Alternativ A og A2 vurderes som lite fremtidsrettet. Selv om alternativene oppfyller krav i håndbok 

N100 vil det fremdeles være en lang strekning med til dels sterk stigning, og det er grunn til å tro at 

det kan gi fortsatt utfordringer for fremkommeligheten vinterstid. Trafikkavvikling i anleggsperioden 

vil for disse alternativene være utfordrende og vil resultere i store ulemper for trafikantene. Bygging 

av alternativ A og A2 vil også medføre store inngrep i det sidebratte terrenget som det vil være 

vanskelig å sette i stand. 

Alternativ B vil løse fremkommelighetsproblematikken i Bustneslia. Strekningen blir ved dette 

alternativet ca. 1,2 km kortere enn i dag og man unngår alle problematiske stigninger. Et 

usikkerhetsmoment ved dette alternativet er at det vil bli betydelig mengder overskuddsmasser og at 

det ikke er avklart hvor man kan finne egnet deponeringsområde. Et deponi av en slik størrelse vil 

kunne få uheldige konsekvenser for både landskap og naturmiljø, samt at det genererer stor 

usikkerhet i forhold til kostnader. Investeringskostnaden for dette alternativet er høy. Det samme 

gjelder for kostnader til drift og vedlikehold, som erfaringsmessig er høyere for tunnel enn for veg i 

dagen. Bebyggelsen ved Nyvoll vil bli berørt ved at vestre tunnelpåhugg kommer ganske nært. Det er 

ikke vurdert hvilke tiltak som eventuelt må gjøres i forbindelse med dette. 



Ved alternativ C og C2 vil de mest problematiske stigningene i Bustneslia være fjernet ved at det 

bygges tunnel på strekningen som er brattest og mest utfordrende. Alternativ C2 omfatter ikke 

stigningen mellom Nyvoll og Bjerkli, som er problematisk i dag. Det er knyttet usikkerhet til 

deponering av overskuddsmasser også for disse to alternativene. For alternativ C kan brukbare 

masser benyttes der vegen går i dagen, og det er en fordel. For alternativ C2 vil denne muligheten 

være begrenset ettersom det ikke skal bygges så mye ny veg i dagen. 

Alternativ C tar for seg hele strekningen fra Nyvoll til Sletten. På deler av strekningen som ikke legges 

i tunnel, må trafikken avvikles langs dagens veglinje i anleggsperioden, noe som kan by på 

utfordringer. Investeringskostnadene for C-alternativene er lavere enn for alternativ B. Det samme 

gjelder for kostnader til drift og vedlikehold ettersom lengden på tunnelen er ca. halvparten. Det vil 

fremdeles være ca. 1300 meter med stigning over 6%. Disse stigningene kan reduseres, men det vil 

føre til et forholdsvis mye større terrenginngrep enn det som er prosjektert i denne rapporten og 

dermed også økte kostnader. 

Kostnadene på de forskjellige alternativene varierer fra 200 mill. kr til 800 mill. kr. En vurdering av 

bompengepotensialet på strekningen viser at bompengebidraget vil utgjøre rundt 100-200 mill. kr. 

Usikkerheter 
Det er knyttet noen usikkerhetsfaktorer til vår anbefaling. Det er ikke er avklart, og derfor ikke tatt 

hensyn til, hvor overskuddsmasser skal deponeres. Deponering av overskuddsmasser kan få store 

konsekvenser for landskap, vegetasjon og fauna samt at det kan få betydning for kostnadene. 

Det er ikke gjennomført grunnundersøkelser, fjellkontrollboring eller geofysiske undersøkelser og det 

er derfor også knytte usikkerhet til fjell- og løsmasseforhold. 

Anbefaling 
Forprosjektet konkluderer med at det er to alternativer som kan være aktuelle for å løse 

fremkommelighetsproblematikken i Bustneslia. Alternativene har fått følgende rangering: 

1. Alternativ B – Lang tunnel 
Dette er det beste alternativet med tanke på fremkommelighet og trafikksikkerhet, og vil 
løse fremkommelighetsproblematikken i Bustneslia. Dette alternativet har de høyeste 
investeringskostnadene, høyeste kostnader til drift og vedlikehold samt utfordringer med 
tanke på deponeringsområde. Det er likevel dette alternativet som kommer best ut av den 
samfunnsøkonomiske beregningen og det anses som det mest fremtidsrettede alternativet. 

 
2. Alternativ C – Kort tunnel og ny veg i dagens trase 

En slipper ved dette alternativet de bratteste og mest problematiske delene av dagens veg, 
og fremkommelighet og trafikksikkerhet vil bli betydelig bedre enn dagens forhold. Det vil 
også for dette alternativet være utfordringer med tanke på deponeringsområde, men 
sannsynligvis i mindre grad enn for alternativ B ettersom det kan blir behov for masser i 
forbindelse med bygging av ny veg i dagen. Det er beregnet en lavere kostnad for dette 
alternativet sammenlignet med alternativ B både med tank på investering og fremtid drift og 
vedlikehold. 

 

Det foreslås at det jobbes videre med alternativ B – Lang tunnel og at det i den videre prosessen 

utarbeides reguleringsplan for hele strekningen Nyvoll – Sletten. 



Referanseliste 
Retningslinjer for tekniske krav til veg som skal omklassifiseres - NA rundskriv 97/13, 1997 

https://www.vegvesen.no/intranett/Etat/St%c3%b8ttefunksjoner/Juridisk/Juridisk/Veglove

n/_attach ment/97617?_ts=11fd74f2048&fast_title= 
 

Veg og gateutforming, Håndbok N100, 2014 
www.vegvesen.no/Fag/Publikasjoner/Handboker 

 

Modulvogntog med lengde inntil 25,25 meter og totalvekt inntil 60 tonn - 

Rundskriv om kriterier for vegers egnethet 

https://www.regjeringen.no/contentassets/34305f57af1841be9ebba2d0286e1

1e1/rundskriv_kriteri er.pdf 
 

Transportplan IHR, delutredning kyst-innland, 2011, 

Indre Helgeland Regionråd 

http://www.ihr.no/ipub/pages/dokumenter.php 
 

Vedlegg 

Vedlegg 1 

Konstruksjoner i 

området Vedlegg 

2 Geologi - 

Rapport Vedlegg 

3 Landskap - 

Rapport Vedlegg 

4 

Naturmangfold 

– Notat Vedlegg 

5 Kulturminner - 

Notat Vedlegg 6 

C-tegninger 

Vedlegg 7 Samfunnsøkonomiske 

beregninger fv. 12 Bustneslia Vedlegg 8 

Deponiområder 

Vedlegg 9 Vurdering av bompengepotensialet 
 

https://www.vegvesen.no/intranett/Etat/St%c3%b8ttefunksjoner/Juridisk/Juridisk/Vegloven/_attachment/97617?_ts=11fd74f2048&fast_title
https://www.vegvesen.no/intranett/Etat/St%c3%b8ttefunksjoner/Juridisk/Juridisk/Vegloven/_attachment/97617?_ts=11fd74f2048&fast_title
https://www.vegvesen.no/intranett/Etat/St%c3%b8ttefunksjoner/Juridisk/Juridisk/Vegloven/_attachment/97617?_ts=11fd74f2048&fast_title
http://www.vegvesen.no/Fag/Publikasjoner/Handboker
https://www.regjeringen.no/contentassets/34305f57af1841be9ebba2d0286e11e1/rundskriv_kriterier.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/34305f57af1841be9ebba2d0286e11e1/rundskriv_kriterier.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/34305f57af1841be9ebba2d0286e11e1/rundskriv_kriterier.pdf
http://www.ihr.no/ipub/pages/dokumenter.php

