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Deltakere IHR

• Paul Asphaug  - Ordfører Hemnes Kommune, leder Regionrådet

• Harald Lie  - Ordfører  Hattfjelldal Kommune

• Geir Waage  - Ordfører Rana Kommune

• Kjell-Idar Juvik – sekretariatsleder IHR

• Håkon Lund - Ordfører Lurøy Kommune

• Hanne Davidsen - Ordfører Nesna Kommune



Innspill fra IHR

• FV 806 Korgen – Bleikvassli

• Villmarksveien

• Status på innspill fra IHR

• Fergetilbud Lovund -Stokkvågen

• Bustneslia



Fv 806 Korgen – Bleikvassli (+ Hattfjelldal)
Sørfjellveien  

( Ikke nevnt i planen)

Vi ber om:

Utredning og deretter forprosjekt 
for utbedring av FV 806 Korgen –
Bleikvasslia. 

Utredningen bør også identifisere 
behov for punktvise tiltak på den 
lengre strekningen Bleikvasslia –
Hattfjelldal

• Fv806 mellom Korgen og Bleikvassli (22 km) 
har svært lav standard. Strekningen er smal, 
svingete, utslitt og må utbedres.

• Veien er forbindelsen mellom Bleikvassli (400 
innbyggere) og kommunesenteret Korgen og 
mellom Hattfjelldal og Hemnes kommune 
(totalt 6 000 innbyggere). 

• Hemnes kommune blir bundet tettere sammen 
inkludert bedre vei for pendlere og skoleelever. 



Bleikvassli –Hattfjelldal (Villmarksveien)

• Den er transportkorridoren mellom 
Hattfjelldal og Nord-Helgeland/ Mo i Rana. 

• Forbindelsen er viktig for Arbor, den største 
treforedlingsbedriften i Nord-Norge

• Fv 806 skaper også redundans i 
transportsystemet, som omkjøringsvei ved 
hendelser på E6. Rv 806 har forbindelser til 
Sverige via Rv 73 og Fv 804/ 7346. 

• Til sist har Fv 806 et potensial for reiselivet     
( utgjør sammen med Rv 73 og Fv 7334 
«Villmarksveien»). 

• Transporkorridoren Hattfjelldal – Korgen – Mo i 
Rana blir bedre. 

• Korteste vei fra Hattfjelldal til stor flyplass blir 
bedre og raskere. 

• Økt næringsutvikling på tvers av 
kommunegrensene, for eks knyttet til skogbeltet på 
Indre Helgeland  og nye mineralforekomster. 

• Bedre muligheter for reiselivet både sommers og 
vinterstid. 



Innspill fra IHR 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 



Takk for kortsiktig tiltak, økt vintervedlikehold

• Betydelig bedre regularitet i vinteren 2021/22

• Må opprettholdes til ny trase er på plass

«Meyership og Nova Sea melder om en sesong 
med bedre kjøreforhold over Bustneslia etter 
Nordland Fylkeskommune satte inn ekstra 
ressurser på vintervedlikeholdet.»

De har tydelige forventninger om at neste 
sesong blir enda bedre, og ikke minst fortgang i 
prosessen for å få en varig utbedring av 
Bustneslia.



Forslag RTP 2022-2033     

• 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 Nord-
Helgeland. 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.



VEDTAK IHR MØTE 22 APRIL 2022

1. Fv 810 Bustneslia må prioriteres

• Utbedring av Bustneslia må inngå i handlingsprogrammet som en av strekningene med 
høyeste prioritet. Dette er kritisk for å løse transportbehovene til næringslivet.

• IHR viser til alternativ løsning uten tunnel etter forslag fra lokal entreprenør som er 
oversendt fylkeskommunen.

• IHR ber om at denne løsningen blir prioriterte i første periode i Handlingsplan 2022-2027 
med en ramme på 400 mill.kr.

• Forslaget og kostnadskalkyler må utredes videre frem til økonomiplanbehandlingen 
høsten 2022 slik at denne kan prioriteres i kommende økonomiplan.

•



Haster med valg av løsning.
Forventninger til Fylkestinget:
1. Utrede innspill om ny trase, Adm. må få bestilling på å utrede  

innspillet til ny trase uten tunnel og kvalitetssjekke tallene

2. Positivt vedtak i RTP juni 2022  

Inn i RTP 2022-2027 Kostnadsramme 300-400 mill.kr. 

(ligger inne 100 mill.kr 2022-27, 400 mill.kr i 2028-2033)

3. Vedtak i Økonomiplan behandling NFK des 2022

Oppstart 2023.



2015: 

Snart 7 år siden 

Fylkestinget var enig 

om å prioritere 

utbedring





KOSTNADER 2017      200-800 MILL (+/- 40%= 120-1120 MILL)



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 



GODSSTRØMSANSLYSE NORD-HELGELAND

• HOVEDTREKK VED TRANSPORTINFRASTRUKTUREN
I REGIONEN

• BESKRIVELSE AV UTVALGTE NÆRINGER

o INDUSTRI

o SJØMATNÆRINGEN

o ANDRE NÆRINGER

• FREMTIDIG UTVIKLING INNEN SJØMAT OG
INDUSTRI

• FLASKEHALSER OG FORBEDRINGSMULIGHETER

• PRIORITERINGER

www.transportutvikling.no

http://www.transportutvikling.no/


FLASKEHALSER I TRANSPORTNETTET

MELLOM KYSTEN OG INNLANDET LIGGER FLASKEHALSER SOM:

• SKAPER DÅRLIGERE KONKURRANSEFORHOLD FOR EKSISTERENDE NÆRINGSLIV

• HINDRER VIDERE NÆRINGSUTVIKLING

DE VIKTIGSTE ER:

• FERGEFORBINDELSER

• FV810/BUSTNESLIA.

DISSE MÅ SIKRES/UTBEDRES FOR Å SKAPE FORUTSIGBARHET OG KAPASITET I EN AV  

LANDSDELENS VIKTIGSTE KYST TIL MARKED KORRIDORER.

www.transportutvikling.no

http://www.transportutvikling.no/


Økt behov for fergekapasitet 
Lovund -Stokkvågen

• Fergetilbudet oppfattes som en begrensning fra 
flere næringer, spesielt havbruksnæringen. Nova 
Sea  investerer nå over 1. mrd kroner i nytt 
lakseslakteri på Lovund. Det vil doble kapasiteten 
fra 50 000 til 100 000 tonn/år. 

• Forventet produksjon i 2030 på 85 000 tonn. 

• Kapasitetsutfordringene for sambandet Lovund –
Stokkvågen vil øke suksessivt. 

• Det er i godsstrømsanalysen for Nord-Helgeland
beregnet at tilgjengelig kapasitet blir for lav 
allerede i 2025. 
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TRAFIKKEN OVER BUSTNESLIA – SANNSYNLIGVIS HØYERE ENN REGISTRERT

✓

✓ SJØMATTRANSPORTEN STÅR FOR 40% AV TUNGTRAFIKKEN

• OMREGNET TIL SMÅ KJØRETØY GIKK CA. 2.200
KJØRETØY HVER DAG OVER BUSTNESLIA I 2019

• TUNGTRAFIKKANDELEN ER HØY

• BILER OVER 12,5 METER: 19%
• BILER OVER 16 METER: 12%

•

www.transportutvikling.no

http://www.transportutvikling.no/


Ny flyplass 2025                                Dypvannskai 2025
Freyr 2022-2025

Nye store innvesteringer gir økt trafikk  

Ny aktivitet nabokommuner
gir økt transport til/fra Rana 



En økonomisk vekst-akse mellom kyst og innland 

Fv810 Bustneslia

Nesna Industripark

Mo Industripark

Vekstsjokk
Nova Sea etc. Lovund



FYLKESTINGETS ØKONOMIPLAN 2022-2025 OG 

BUDSJETT 2022 – INVESTERINGSPLAN

:
• Prosjekter uten bevilgning     Fv. 810 Bustneslia

• Fv. 810 Bustneslia i Rana kommune er høyt prioritert både fra 

næringsliv og det offentlig. På vinterstid skaper stigningen 

problemer for tyngre kjøretøy. 

• Prosjektet var prioritert i satsingen på viktige næringsveger 

(FT-sak 99/19), men ble tatt ut da næringsvegsatsingen ble 

redusert i behandlingen av budsjett og økonomiplan 2020-23. 

• Statens vegvesen har i et tidligere forprosjekt anbefalt løsning 

med lang tunnel, med en kostnadsramme i størrelsesorden 800 

mill. kr. Justert for prisvekst vil beløpet

• sannsynligvis i dag være rundt én mrd. kr. Fylkesrådet vil 

derfor gjøre en ny gjennomgang av alternativene for å se på 

om andre mindre kostnadskrevende tiltak kan være aktuelle.



•

1.      Regionrådet ber NFK få på plass en snarlig løsning med barmarkstrategi

(økt vedlikehold/strøing)

2.     Bustneslia må fortsatt prioriteres på topp. 

3. Første prioritet for regionrådet er fortsatt lang tunnel, med alt. kort     

tunnel. Regionrådet støtter også en utredning av en alternativ løsning uten tunnel.

4.      Utredningen må gjøres første halvår 2022 slik at prosjektet kan innarbeides 

i rulleringen av Regional Transportplan.

5.      Det må jobbes for samfinansiering med staten. Økningen i NTP 2022-2033 og  

regjeringserklæringen (Hurdalsplattformen) åpner for større bidrag fra staten.

6. .  Lokalt bidrag med egenfinansiering (bompenger) forutsetter en fremtidsrettet  

løsning som pr. i dag kun er ved en løsning med lang tunnel

BUSTNESLIA
VEDTAK IHR 3. DESEMBER 2021



STORE KOSTNADER MED TUNNEL 

Tunnelløsning 800-1120 mill.kr 

Tunnel gir økte driftskostnader

Forutsetter statlig bidrag

Forutsetter egenfinansiering (bompenger 15 år)

Møter og innspill til NFK:

Desember 2021, se på alternative løsninger for Bustneslia, satt inn midlertidig økt 

vintervedlikehold:

IHR presentert ny trase uten tunnel (innspill fra lokal entreprenør OSPAS AS)

-Fylkesrådet 11. mars 2022

-Fylkesråd for samferdsel  30. mars 2022

- Fylkestinget Svolvær 24. april 2022



NY løsning for 
BUSTNESLIA

VEI I DAGEN

Bustneslia vei i dagen



Kalkyle  OSPAS AS

294 mill.kr 
inkl. 25% uforutsett

Bustneslia vei i dagen



Fordeler med vei i dagen

Bustneslia vei i dagen

• Enklere å kalkulere byggekostnad
• Billigere å utføre
• Kortere byggetid
• Enklere vedlikehold
• Veien stenges ikke for vedlikehold
• Sikrere mot jordskjelv



Takk for oppmerksomheten!  


