Møte med Nordland Fylkeskommune
BUSTNESLIA onsdag 30. mars kl. 12:00
Alternativ trase uten tunnel
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Paul Asphaug - Ordfører Hemnes Kommune (Leder IHR)
Geir Waage - Ordfører Rana Kommune
Kjell-Idar Juvik – sekretariatsleder IHR
Ole Kolstad - Direktør RU
Reidar Ryssdal- prosjektleder RU - på Teams
Ingvild Skogvold – Ranaregionen Næringsforening - på Teams
Odd Steinar Pedersen og Kay Kjeldsen - OSPAS AS
Meyership v/ Robert Jakobsen
Nova Sea, v/Anette Davidsen -på Teams
Nordland Fylkeskommune v/ Fylkesråd for transport og infrastruktur Monika Sande -på
Teams
• Nordland Fylkeskommune v/ Øystein Nygård og Christian Høydal Forsmo -på Teams

Forslag RTP 2022-2033 høring frist 22. april
• Bustneslia 100 mill 2022-2027 og 400 mill 2028-2033,
• 9.7 Større prosjekter som skal utredes i perioden

• Bustneslia:
• fv. 810 Bustneslia
• fv. 810 er eneste reelle ferdselsåre mellom kysten og E6 på NordHelgeland. Det bratteste partiet i Bustneslia har en stigning på ni
prosent kombinert med kurvatur og skaper særlig problemer for
tyngre kjøretøy vinterstid. I FT-sak 21/18 ble det sett på mulige
alternative løsninger, hvor fylkestinget vedtok at det skulle jobbes
videre med to mulige tunellalternativ. Det er behov for en grundig
gjennomgang av de ulike alternativene som tidligere er anbefalt og
prosjektet må utredes før man vedtar en konkret løsning. Dersom
det skal bygges tunell gjennom Bustneslia, vil dette være et stort og
omfattende prosjekt, som vil kreve
egenfinansiering/bompengefinansiering og/eller annen ekstern
finansiering.
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2018-2019
prioritere utbedring av
Bustneslia

2017
•.

Kostnader 2017 200-800 mill (+/- 40%= 120-1120 mill)
Stigning maks 8%. Tunnel 6% Sletten 7% (E6 80-90km/h = maks
6%)

1. EGEN SAK MED VEDTAK I FYLKESTINGET 02.02.2018:
1. «Fylkestinget vedtar at det skal jobbes videre med begge de anbefalte
alternativene «B – Lang tunnel» og «C – Kort tunnel og ny veg i dagens
trasé», og at det i den videre prosessen utarbeides reguleringsplan for hele
strekningen Nyvoll – Sletten på fv. 12.
2. Det forutsettes at prosessen med utarbeidelse av reguleringsplan inkludert
planprogram etter plan- og bygningsloven vil avklare endelig valg av trase og
sikre at nødvendige krav til utredninger og medvirkning fra berørte parter blir
ivaretatt.
3. Det må i arbeidet med reguleringsplan vurderes nøye hvordan prosjektet kan
avgrenses i utstrekning for å redusere kostnadene. Det må også ses på
muligheten for en etappevis utbygging av strekningen fra Nyvoll til Sletten,
slik at hele strekningen på sikt kan utbedres ut i fra tilgjengelige
investeringsmidler. Ved en etappevis utbygging må tunnelløsningen inkludert
nødvendig tilstøtende veg i dagen realiseres først, og resterende veg i dagen
på strekningen må da inngå i en senere etappe.
4. Fylkestinget signaliserer at for å kunne realisere prosjektet må det forventes
innkreving av en høy bompengeandel.
5. Det må legges opp til en samfunnsnyttig bruk av overskuddsmasser i
prosjektet, i samarbeid med Rana kommune som planmyndighet.
6. Videre fremdrift i prosjektet må ses forhold til rullering av regional
transportplan og fylkeskommunens økonomiplan.
7. Fylkesrådet bes iverksette avbøtende tiltak i Bustneslia ved at det etableres
info/stopp-punkter på begge sider av Bustneslia med lysregulering og
elektronisk informasjons-/varseltavler.»

Det er dessverre knapt jobbet videre med
de to alternativene, lang- alt. kort tunnel

