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Sammendrag 

Etter bestilling fra Nordland fylkeskommune har Statens vegvesen (v/ Vegavdeling Nordland) 

utarbeidet et forprosjektet som presenterer fem alternativer for å løse 

fremkommelighetsproblematikken på fv. 12 i Bustneslia (Rana kommune). Samtlige 

alternativer oppfyller minimumskrav i håndbok N100 Veg- og gateutforming for vegklasse 

Hø2 med tanke på stigning, bredde og kurvatur innenfor sine start- og sluttpunkt. Alle 

alternativene er gjennomførbare, men med noe ulike utfordringer med tanke på 

anleggsgjennomføring. ÅDT(årsdøgntrafikk) på strekningen er ca. 2000 kjøretøy. 

Forprosjektet konkluderer 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 det er knyttet usikkerhet 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. 

Også «alterativ C – kort tunnel og ny veg i dagens trasé», ses på som et framtidsrettet 

alternativ 

Bakgrunn 

Dagens vegstandard på fv. 12 mellom Nyvoll og Sletten, en strekning på ca. 7,5 km over 

Bustneslia, er preget av mye dårlig kurvatur, flere bratte stigninger og varierende vegbredde. 

Disse faktorene tvinger tunge kjøretøy til å holde lav hastighet i stigningene. I perioder med 

snø- og isdekke kan derfor vogntog få problemer på de bratteste partiene, noe som også 

hindrer fremkommeligheten for andre kjøretøy og skaper trafikkfarlige situasjoner. 

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. Dette skyldes hovedsakelig utfordringer med fremkommelighet 

for tyngre kjøretøy på vinterstid.  

Med bakgrunn i dette har Nordland fylkeskommune bestilt et forprosjekt for å se på 
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alternative løsninger for å bedre trafikkavviklingen på fv. 12 over Bustneslia. I bestillingen 

står det at forprosjektet skal vurdere alternative løsninger og peke på en anbefalt løsning. 

Problemstilling 

Det foreligger nå et ferdig forprosjekt, hvor det er utredet ulike alternativer for å løse 

problematikken på fv. 12 over Bustneslia. Forprosjektet konkluderer med at to av de fem 

utredede alternativene utpeker seg som særlig aktuelle for å løse 

fremkommelighetsproblematikken. «Alternativ B – Lang tunnel», er ansett som det som vil 

løse problemet med fremkommeligheten best. Dette alternativet har også den høyeste 

investeringskostnaden. «Alternativ C -  Kort tunnel og ny veg i dagens trasé», vil også gjøre 

forholdene adskillig bedre enn i dag.  

Fylkestinget skal i denne saken ta stilling til hvilke alternativer (konsept) som skal legges til 

grunn for videre arbeid. Videre fremdrift i saken vil være avhengig av framtidig rullering av 

regional transportplan og når vegprosjektet vil ha mulighet til å bli prioritert inn i 

økonomiplanen. 

Vurderinger 

Forprosjektet presenterer fem alternativer for å løse fremkommelighetsproblematikken. Disse 

presenteres kort i det følgende. Rapporten fra forprosjektet følger som vedlegg til denne 

saken, hvor en langt mer utfyllende presentasjon av de forskjellige alternativene er 

tilgjengelig. 

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 
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trafikantene, enn hva tilfellet er for de andre alternativene. 

Dette alternativet vil gi en bedre løsning enn eksisterende forhold, men det anses ikke å gi en 

fullgod løsning som vil ivareta fremkommelighetsproblematikken man opplever på vinterstid 

i dag. Av disse årsakene regnes dette som et lite fremtidsrettet alternativ. 

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. Alternativ A2 regnes som et spesielt lite fremtidsrettet alternativ. 

Alternativ B: Lang tunnel 
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Dette alternativet er innenfor vegnormalens krav til vegklasse Hø2. 

Ved denne løsningen vil stigningsproblematikken i Bustneslia være løst. Tunnellengden er på 

ca. 4,1 km, og det er omtrent ingen stigning i lengderetningen. Strekningen blir ved dette 

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

alternativet vil totalt sett gi den beste løsningen av de vurderte alternativene, og regnes som et 

fremtidsrettet alternativ. 

Alternativ C: Kort tunnel og ny veg i dagens trasé 
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Dette alternativet er innenfor vegnormalens krav til vegklasse Hø2.  Ved denne løsningen 

legges ny veg i tunnel forbi de mest problematiske stigningene i Bustneslia, og det bygges 

samtidig ny veg i dagens trasé på den resterende strekningen mellom Nyvoll og Sletten. 

Tunnellengden blir ca. 2 km, med en stigning på ca. 4,2 %. Dette alternativet vil 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. 

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

 

Dette alternativet er innenfor vegnormalens krav til vegklasse Hø2. 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. Dette alternativet vil 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. Dette alternativet regnes derfor som lite fremtidsrettet. 

Sammenstilling av alternativer 

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

Kostnadene er beregnet ut fra at det bygges etter vegklasse Hø2 - øvrige hovedveger,  

ÅDT 1 500 – 4 000 og fartsgrense 80 km/t. Dersom det skal bygges etter vegklasse H2 - 

nasjonale hovedveger, ÅDT < 4 000 og fartsgrense 80 km/t, 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 forprosjektet. 

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

minimumskrav i håndbok N100 vil det fremdeles være gjenstående en lang strekning med til 

dels sterk stigning, og det er grunn til å tro at det kan gi fortsatt utfordringer for 
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fremkommeligheten vinterstid.  

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.  

«Alternativ B – Lang tunnel» er det som vil løse fremkommelighetsproblematikken i 

Bustneslia best ved at man unngår alle problematiske stigninger. 

 

Bompengebidrag 

I forprosjektet er det gjort en vurdering av om ny vegløsning i Bustneslia delvis kan 

bompengefinansieres, og vurderingen viser at bompengepotensialet på strekningen er på rundt 

100-200 mill. kroner i innkrevingsperioden (15 år). Dette er basert på to forskjellige 

alternativer med ulik takst, mens øvrige forutsetninger er like. Takstene som er brukt i 

forprosjektet er hhv. 15/36 kr og 30/72 kr for lette/tunge kjøretøy. Dette tilsvarer trippel takst 

for tunge kjøretøy med fratrekk av 20 % rabatt for obligatorisk bombrikke. I første utgave av 

rapporten fra forprosjektet, var det oppgitt et for høyt tall på laveste estimat (150 mill. kr). Det 

riktige tallet er 100 mill. kr, og dette er nå rettet opp i rapporten. 

Det har i etterkant av at rapport ble framlagt, også blitt gjort en grov vurdering av 

bompengepotensialet ved bruk av høyere takster. Konkret har man sett på potensialet ved 

bruk av takstene 50/120 kr for lette/tunge kjøretøy. Også i dette tilfellet er det brukt trippel 

takst for tunge kjøretøy med fratrekk av 20 % rabatt for obligatorisk bombrikke. Pga. av en 

høyere takst er det antatt at trafikktallene (ÅDT) vil bli lavere (såkalt avvisningseffekt). I 

alternativene med lavere takster fra forprosjektet er det brukt en ÅDT på 2000 kjøretøy, mens 

det ved bruk av høy takst er lagt til grunn en ÅDT på 1800. Grovt beregnet er 

bompengepotensialet ved denne høye bompengesatsen antatt å kunne bli på ca. 360 mill. kr. 

Beslutningen om å innføre bompenger som en del av finansieringen av et prosjekt følger en 

egen prosedyre. Når det er utarbeidet reguleringsplan for prosjektet vil man ha grunnlag for en 

mer nøyaktig kostnadsberegning og det kan gjøres nye finansieringsberegninger på bakgrunn 
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av dette. Det vil da bli laget en sak til Nordland fylkeskommune og Rana kommune angående 

prinsippvedtak om bompengefinansiering av fv. 12 Bustneslia.  

I prosessen med å tilrettelegge for at bompenger skal inngå som en del av finansieringen, vil 

man komme tilbake til en konkret fastsetting av takster m.m. Hvor mye bompenger det er 

mulig å ta inn i et prosjekt må vurderes opp imot flere forhold, og her vil en kost/nytte-

vurdering av prosjektet for trafikantene spille inn. Settes takstnivået for høyt vil dette 

reflekteres i manglende betalingsvilje blant trafikantene og dette kan innbære lavere trafikktall 

enn det prosjektet trenger for å få inn beregnet bompengeandel. 

Modulvogntog 

Alle alternativene som presenteres i rapporten er dimensjonert for modulvogntog med 

totalvekt på inntil 50 tonn. For at strekningen skal være åpen for modulvogntog på 60 tonn 

vinterstid er det krav til maks stigning på 6 % jf. «Rundskriv om kriterier for vegers egnethet» 

(www.regjering.no) For å oppnå dette må det gjøres en justering på både alternativ B og C 

siden begge alternativene har en strekning ved Sletten som er prosjektert med ca. 7 % 

stigning. Dette er ikke tatt med i kostnadsberegningen. For alternativ C må i tillegg to 

strekninger med stigning på ca. 6,5 % utbedres for at kravene skal oppfylles. Dette vil gi økte 

kostnader for i forhold kostnaden som er presentert i rapporten. 

Deponi 

Prosjektet vil medføre overskuddsmasser. Disse massene er en ressurs som må lyses ut i 

markedet slik at ulike aktører kan melde sin interesse. Rana kommune er positive til å inngå et 

samarbeid for å finne gode løsninger for deponering av overskuddsmasser. 

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. Strekningen blir ca. 1,2 km kortere enn slik 

forholdene er i dag. 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 

anses som det mest fremtidsrettede alternativet.  

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

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 bli 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 tanke på investering og fremtidig drift og 
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vedlikehold.   

Når det anbefales løsninger er følgende momenter vektlagt: Fremkommelighet, 

trafikksikkerhet, kostnader ved investering, kostnader ved fremtidig drift og vedlikehold og 

om alternativet er fremtidsrettet. 

Tiltak for å bedre situasjonen i Bustneslia fram til ny vegløsning står klar 

Det er allerede innført høyere krav til vinterdriftsstrandard i Bustneslia, og det er viktig at 

Statens vegvesen følger opp driftsentreprenøren nøye slik at det holdes akseptable 

kjøreforhold i størst mulig grad. 

Et nytt tiltak i Bustneslia som bør iverksettes er etablering av info/stopp-punkter på begge 

sider av Bustneslia (øst)/Bjerklia (vest) med elektronisk informasjon/varseltavler og 

lysregulering. Disse må kunne styres fra VTS og fra stedet. Tavlene utstyres med 

lysregulering og tekst. En forhåndsbestemt tekst varsler avhengig av situasjonen, om det er 

stengt pga. bilberging eller evt. om det er pågående vintervedlikehold som kan hindre 

framkommeligheten for større vogntog. Eksempelvis vil veghøvling kunne utgjøre hinder for 

de største kjøretøyene. Det kan også være at det er pågående friksjonsforbedring som gjør at 

vogntog via gul blink og informasjon anbefales å avvente. Slik aktuell informasjon og gul 

lysblink kan medføre at vogntogsjåfører kan velge å å avvente ved info-plassen heller enn å 

uforberedt møte en uventet situasjon i stigningene. Ved andre situasjoner kan det være 

nødvendig å stanse all trafikk ved bruk av rødt lys. Ved bilberging har det skjedd at annen 

trafikk ikke stanses før de er kommet inn i stigningene, og da blir det nye problemer når 

ventende bilkø skal ta løs i bratt bakke. 

Vurdering av alternativer i det etterfølgende planarbeidet 

Gjennom reguleringsplanprosessen skal alternative løsninger fremkomme og vurderes. 

Alternativ B og C anses som mest aktuelle i denne sammenhengen. 

Konsekvenser for Nordland fylkeskommune 

Det vil være utfordrende for Nordland fylkeskommune å finansiere prosjektet, etter som 

begge de anbefalte alternativene vil medføre store kostnader ved gjennomføring av prosjektet. 

Fylkeskommunen får reduserte rammer i årene framover, og pga. dette er det stort press på 

tilgjengelige investeringsmidler. Videre framdrift i prosjektet vil henge nært sammen med 

framtidig rullering av regional transportplan og når prosjektet kan prioriteres inn i 

økonomiplanen. 

 

Fylkesrådets innstilling til vedtak 

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 



9 

 

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 

 

Bodø den 02.02.2018 

 

Tomas Norvoll Svein Eggesvik 

fylkesrådsleder fylkesråd for samferdsel 

sign sign 
 

 

 

02.02.2018 Fylkesrådet 

Innstilling fra Fylkesrådet 
Fylkesrådets innstilling enstemmig vedtatt  

 

 

 

 26.02.2018 Fylkestinget 

 

 

Innstillinga fra komite for samferdsel ble lagt frem av saksordfører Hanne Wika, Ap: 
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 
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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. 

8. Fylkestinget ber om at det raskt innledes forhandlinger med staten for å finne 

alternative finansielle løsninger for å kunne realisere prosjektet. 

  

Per-Gunnar Skotåm, Rødt, fremmet Rødts forslag til nytt punkt 4 fra komiteen: 
Fylkestinget mener at det er en statlig oppgave å finansiere et veinett til beste for innbyggere 

og næringsliv og kan ikke støtte bompengefinansiering på hele eller deler av dette prosjektet. 

  

 

Votering i plenum 

 

Komiteinnstillinga punktene 1-3 og 5-8 enstemmig vedtatt med 45 stemmer. 

Komiteinnstillinga punkt 4 vedtatt mot 7 stemmer avgitt for Rødts forslag (5Frp og 2R). 

 

 

FT 021/2018 

Vedtak 

 

 

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 
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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. 

8. Fylkestinget ber om at det raskt innledes forhandlinger med staten for å finne 

alternative finansielle løsninger for å kunne realisere prosjektet. 

 

 

 

Vedlegg 
 

Tittel DokID 

Rapport Forprosjekt fv. 12 Bustneslia 973312 

 

 

 

 

 


