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PLANFORSLAGET I PLUSS OG MINUS
Pluss
1.

Gode beskrivelser, mål og strategier –
transport kobles til klima og bærekraftig vekst

Minus
1.

FV 810 Bustneslia i det uvisse.

2.

Ikke prioritert noen større tiltak i vår region
de neste årene

2.

Tenker mer i korridorer og næringsutvikling

3.

Beskriver den store veksten med grønn
industri og sjømat. Eksemplifisert med Freyr
flere ganger.

3.

Burde følge bedre opp ambisjoner knyttet til
industri, næringsutvikling og mobilisering for
vekst?

4.

Bygging av bru til Grønfjelldalen etter Sally

4.

5.

God drahjelp i forhold til statlige investeringer
og tiltak.

Burde ha konkrete ambisjoner og tiltak for å
snu fra fall til vekst i bybusser og
kollektivtrafikk.

Vekstsjokk

Nova Sea etc. Lovund

Fv810 Bustneslia
Nesna Industripark

En økonomisk vekst-akse mellom kyst og innland

Mo Industripark

FREYR. DET STORE GRØNNE INDUSTRIEVENTYRET

•

Investeringer Freyr: 20 milliarder kroner
2021 – 2026.

•

1500 nye jobber direkte i driftsfase.

•

3000 nye lokale jobber.

•

Store ringvirkninger i regionen

•

5 000 flere innbyggere, muligheter for flere

•

Lokalt vekstsjokk.

•

20 prosent vekst i trafikken
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FAGLIG RAPPORT MED
KUNNSKAP OG ANBEFALINGER
1.
✓

1.

Økt ferjekapasitet til Lovund
Kapasitet når tak i 2024 og må opp innen nytt slakteri starter
driften
FV 810 Bustneslia.

✓

2200 kjøretøyer i døgnet Andel tungtrafikk er 19 %. (dvs.
allerede stor trafikk og mye næringstrafikk).

✓

29 stengninger de to vintersesongene (2018 – 2020).

✓

Er svært kostnadskrevende og ubehagelig for befolkning og
næringsliv, ikke minst for laksenæringen.

✓

Den største flaskehalsen mellom kyst og innland. Skaper stor
usikkerhet og frykt.

3.
✓

KVU for Mo i Rana.
Økende trengselsproblemer også på Fv810 inn mot byen

REGION SOM BIDRAR MYE TIL SAMFERDSELSLØFT
•

E6 Helgeland

o

Statens Vegvesen: «Rana kommune satte Norgesrekord i
raskt reguleringsarbeid»

o

Bidrag med bompenger

•

Riksvei 12 til havna/ godsterminal:

o

Kommunen betaler halv statlig rundkjøring og forskutterer
resten (25 mill. kroner)

•

Ny statlig flyplass:

o

450 mill. kroner fra Rana kommune. Også bidrag fra
nabokommuner.

o

150 mill. kroner fra næringslivet

•

Ny havn med dypvannskai:

o

Store private og kommunale investeringer i spleiselag med
staten som utdyper farled til kai

FV 810 Bustneslia – på tilbudssiden

•

Til RTP i 2015 fremmet Regionrådet og Rana
kommune behov for tiltak for å løse den store
flaskehalsen.

•

I innspillene var kravet en løsning på problemene så
raskt som mulig, og gjerne så billig som mulig. Det
var ikke noe krav om tunnel.

•

Rana kommune har hele veien vært på tilbudssiden
bl.a. for bistand til regulering, forskuttering, bistand
til å bli kvitt overskuddsmasse – og med signal om
bompenger hvis det måtte besluttes tunnel.

INNSPILL FRA IHR OG RANA TIL RTP – OG STATUS
Tiltak

Prioritet

Type tiltak

2022 –2027

2028 - 2033

Fv 810 Bustneslia

1

Større prosjekt

100 mill.

400 mill.

Fv 806 Korgen – Bleikvassli
(- Hattfjelldal)

2

Større prosjekt

Ikke nevnt i planforslaget

Fv 17 Røytvika – Liafjellet

3

Større prosjekt

Nevnt, men ikke plass de
neste 12 år

Fv 17 Sjonfjellet

4

Større prosjekt

Nevnt, men ikke plass de
neste 12 år

Fv 7362 Ny bru Skonseng

1

Mindre prosjekt

Nevnt, men ikke plass de
neste 12 år

Fv 810 Sykkelvei langs gamle
Nesnavei (Båsmoen – Alteren)

1

Gang og sykkel

Parsell til Sletten tatt inn, men uvisst når
pga. porteføljestyring.
Sykkelvei på Gamle Nesnavei i samarbeid
med Rana kommune ikke nevnt.

Konseptvalgutredning (KVU)
E6 og Mo i Rana

1

Planprosess

Vedtak i Fylkestinget

2017:
STATENS VEGVESEN SIER
SOM FAGMYNDIGHET
TYDELIG FRA OM HVA
NORDLAND
FYLKESKOMMUNE BØR
PRIORITERE

30.03.2022

www.ru.no

10

STØRRE AMBISJONER FOR
BUSS OG KOLLEKTIV
•

Etter omlegging til bybusser gikk
trafikken i Rana ned med 6 %, mens
den økte med 33 % i Narvik.

•

De neste årene vil biltrafikken øke
med mer enn 20 % uten nye tiltak.

•

Planforslaget sier at NFK vil følge
utviklingen med nye etableringer i
fylket generelt «… og vil arbeide for
å tilpasse kollektivtilbudet til nye
behov.»

•

Vi bør vel være mer offensive og
konkrete. Også dette haster.

FRA MENON-RAPPORTEN OM SAMFERDSEL:
«Kollektivtransport er lite benyttet i persontransporten i Rana
og regionen rundt, og har et uutnyttet potensial. I 2017 ble
det gjennomført en større omlegging av bybusstilbudet, uten
at det har ført til betydelig vekst i bruken av bybuss.

Det ligger et stort potensial i å få ansatte hos Freyr til å
benytte seg av bybuss, men da er det viktig at tilbudet er
relevant for skiftarbeidere med hyppigere frekvenser og
avganger på søndager. Avganger på regionalbuss og tog er
heller ikke tilpasset arbeidspendling.
Ved å sikre et oppdatert kollektivtilbud tilpasset innbyggerne
kan man tilrettelegge for mer kollektivtransport. Økt
kollektivtransport kan avlaste vegsystemet i Mo i Rana samt
redusere etableringsbarrierer for nye arbeidstakere
knyttet til persontransport. Det er imidlertid vår vurdering at
vegsystemet vil være en flaskehals for den videre utviklingen
som må løses.»

FV 810
13 500

Belastede lenker
i veisystemet

E6

Kjøretøyer pr døgn (ÅDT) på
veilenker i Mo i Rana (2018):

E12

11 000

4 100

13 700
11 500

RV 12

7 500

5 700
Lyskryss E6 i bratt bakke

5 000
13 500
13 200

E6
9 600
11 400

13 800

12 600

Ny flyplass

