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IHR kommunene
5 kommuner
35 352 innbyggere
45,8% av Helgelands befolkning
9 207 km²



Agenda: 

Våre innspill for fremtidens transport- og infrastrukturbehov

• E6 Helgeland – gjenstående strekninger
• Flyplass  rullebanelengde 
• Villmaksveien som turistvei    
• Dypvannskai 
• KVU Rana
• Bustneslia, -statlig medfinansiering fylkesveier
• Fot-ruter -Helgeland
• Nordlandsbanen/Helgelandspendelen Trofors-Mo i Rana



Potensiale for Vekst på Helgeland frem mot 2035
9000 nye arbeidsplasser

100 000 innbyggere og nær 40 milliarder i økt omsetning

Menon-publikasjon nr. 76/2021

• .





Freyr bygger 
Gigafabrikk på Mo

Samfunnseffektene er:

• Boligmarked

• Utdanning og kompetanse

• Offentlig økonomi og tjenester

• Samferdsel og transportbehov

• Kraftbehov

• Miljø



E6 Helgeland  - stort løft for region(landet)

. 

• Siste del av Vegpakke Helgeland påbegynt 
ferdig 2024

• MEN! 

• Mangler fortsatt noen delstrekninger

• E6 Finneidfjord-Mo
• Gjennom Mo i Rana



.

Spilt inn forslag på Ny turistvei strekning

Villmarksveien: Hemnes-Hattfjelldal-Grane

Indre Helgeland Regionråd foreslår «Villmarsveien»  Majavatn-Korgen som 

ny nasjonal turistveg.

Villmarksveien er en strekning mellom Majavatn i Grane og Korgen i 

Hemnes kommune. 

Ruta går på litt forskjellige typer veier og tar selvfølgelig lenger tid enn å kjøre E6 mellom disse plassene. 

Kreative reiselivsaktører har døpt strekningen Villmarksveien og anbefaler den som et godt 

alternativ til E6. 

Villmarksveien slynger seg gjennom fjell- og skogsbygder og passerer Okstindan, Røssvatnet og Børgefjell. 

Staseligere omgivelser skal du lete lenge etter.

Villmarksveien er en del av følgende strekninger:

FV274 Majavatn – Kløvimoen

RV73 Kløvimoen – Hattfjelldal

FV291/FV331 Hattfjelldal – Bleikvassli

FV806 Bleikvassli – Korgen

Totalt 133 km

.



Rullebanelengde som ivaretar regionens langsiktige behov.»

Ny stor Flyplass Mo i Rana
Innstilling 648 S (2020 – 2021). Eget vedtak: 

«Stortinget ber regjeringen legge til 
grunn åpning av ny flyplass i 2025.» 

Fra innstillingen: 

Stortinget «… legger til grunn at ambisjonen om 
forberedende arbeider høsten 2021, byggestart våren 
2022 og åpning av ny flyplass i 2025 følges, og at det 
skal anlegges flyplass med ytelser og rullebanelengde 
som ivaretar regionens langsiktige behov.»
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ET HELGELAND 

FØR  OG ETTER

Ny Flyplass

Arbeidet er i gang



NY flyplass 
FEM STORE GEVINSTER: 

1. Nærmere resten av Norge og verden 

2. Bedre rekruttering og økt bolyst

3. Kraftig vekst for Helgeland. Betingelse 
for ny, grønn industri i stor skala

4. Gir verdiøkning for mange bedrifter

5. Store besparelser i reisekostnader og 
mye bedre flytilbud 



Ny Dypvannskai og intermodal terminal
Mo i Rana

• .   Kystverket prosjekterer  mudring, deponi, kai

• Prosjektering pågår

• Ferdig 2025 (forutsatt finansiering)

• Samarbeidsprosjekt  Rana Kommune (+ MIP 
AS)og  Kystverket

• Utdyping Toraneskaia  8-11 meter

• Utdyping nytt dypvannskai -15meter



KVU RANA
STOR TRAFIKK I OG IGJENNOM MO I RANA

(SVV 2019)



Overordnet transportutredning for E6 og  
Mo i Rana

Det er økende trafikale utfordringer på veinettet inn mot knutepunktet Mo i Rana
ÅDT er allerede 13.000 – 15.000 på de mest trafikkerte lenkene.  (2019)

Freyr er i gang med bygging av Norges første giga batterifabrikker. Investeringer for 30 – 40 
milliarder . 

Menon har beregnet at Freyr vil øke lokal sysselsetting med 3 000. Folketallet i Rana med 5 000. 
Trafikken vil øke  med 20 – 30 % på E6 gjennom byen.  

Rana kommune og Nordland fylkeskommune har lenge forventet en statlig transportutredning  

Med Freyr og ny flyplass under realisering må KVU gjennomføres nå og ikke etter at trafikken er 
rammet av køer, kork og kaos.

I  



KVU Rana (Konseptuvalgutredning) 
overordnet statlig transportutredning for E6 og 

transportnettet i Mo i Rana

• NTP 2022-2027  merknader  Dagens regjeringsparti og SV gikk for dette i dagens NTP

KVU Rana (Konseptuvalgutredning) 

• Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialist isk Venstreparti , viser til at 
det i Statens vegvesens handlingsplan tidligere har vært lagt til grunn at det skal gjennomføres en 
konseptvalgutredning (KVU) for vegforbindelsene til og gjennom Rana. Dette arbeidet ble skrinlagt og satt på vent 
av Samferdselsdepartementet i 2019.

• Disse medlemmer mener at med bakgrunn i etablering av ny flyplass og dypvannskai, kombinert med planlagte 
store næringsetableringer, er det behov for en KVU for vegforbindelsene til og gjennom Rana.

• KVU Nord Norge ikke mandat til se på byene i sin utredning: FANGES IKKE OPP AV KU Nord Norge

• «Avgrensning Geografisk avgrensning I oppdragsbrevet skriver departementet at KVU bør fokusere på de lange 
transportstrekningene, dvs. strekningene som har som funksjon å binde landsdelen sammen og knytte denne til 
resten av landet og utlandet. Byområder og terminalstruktur skal ikke inngå i utredningen»



FV. 810 BUSTNESLIA



FV. 810 BUSTNESLIA

Fv. 810 over Bustneslia i Rana kommune er en viktig ferdselsåre for trafikken mellom øst og vest på 

helgeland. På Nord-Helgeland er fv. 810 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 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.



INNSPILL FRA IHR
TIL REGJERING/STORTING  

• MÅ SETTES AV STATLIG MEDFINANSIERING FOR Å FÅ 

REALISERT STORE PROSJEKT PÅ VIKTIGE 

FYLKESKOMMUNALE NÆRINGSVEGER SOM FV.810 

BUSTNESLIA



Forslag til offentlig kjøp av regionale flyruter 

Utarbeidet på oppdrag for Samferdselsdepartementet

Innspill fra Indre Helgeland Regionråd

2. Desember 2022.

Høringspart NFK, frist 22.des 2022



HELSE NORD
manglende flytilbud 
Helgeland-Tromsø 
I Helse Nord sitt høringssvar påpeker de 
viktigheten av at avgangene mellom flyplassene 
på Helgeland og Bodø korresponderer med fly 
videre for strekningen mellom Bodø og Tromsø.

Dette for at pasientene skal ha mulighet til å 
kunne reise tur-retur samme dag. 

For at dette skal være mulig trenger Helse Nord et 
behandlingsvindu på 5-6 timer inklusive logistikk 
til og fra flyplass.

Med dagens tilbud er behandlingsvinduet for 
universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) mindre 
enn to timer dersom konsultasjon skal 
gjennomføres på én dag for pasienter fra 
Helgeland.



Behov for økt kapasitet på antall seter NÅ!
Til/fra Nord Helgeland

• Stor aktivitet i anleggsperioden for både Flyplass, FREYR, mfl. må 
løses i inneværende kontraktsperiode.

• Bare BTF (Momek, Haaland +2 til) skal ha inn mellom 600-1000 
personer i byggingen. I tillegg skal Hent ha folk.  

• Avinor, Sweco, AF Gruppen skal ha hundrevis til flyplassbygging 

• + aktivitet kommunen rundt Rana



Innspill til høringen
fra Indre Helgeland Regionråd

I. Flere avganger fra/til Helgeland frem til åpning ny flyplass Mo i 
Rana

II. Ønsker tilbake ruten til/fra Brønnøysund – Mo I Rana(-Bodø)  

III. Støtter forslag om å Justere ned gjennomsnittprisen med 50%

IV. Krav til landing Bodø kl. 0730 (alt. senest 0830) for 
korrespondanse Tromsø  

V. Tidligere krav om at tidtabellene skal på høring må inn som krav i 
de nye anbudene fra 2024

• .



Indre Helgeland regionråd har gitt følgende innspill til 
bedre togtilbud på Nordlandsbanen. (juni 2022)

• 1.Togpendel på Helgeland:

• Dobling av frekvensen. Fra 5 til 10 togpar om dagen 
mellom Mosjøen og Mo i Rana. Det vil kreve anskaffelse 
av ett nytt togsett, målet må da være å utvide tilbudet til 
Trofors.

• 2. Kapasitet for flere tog:

• Staten må, som eier av infrastrukturen, sørge for at det 
bygges ut tilstrekkelig kapasitet (evt. et nytt 
kryssingsspor) slik at det blir kapasitet på 
Nordlandsbanen (Helgeland) både for ønsket 
persontrafikk og minst 6 daglige godstog hver vei. 

• 3. Materiell på Nordlandsbanen

• Dagens togsett mellom Bodø og Mosjøen er lite egnet til 
transport over lengre avstander, Disse togsettene kan fungere 
godt på Helgelandspendelen/Saltenpendelen, men for 
strekningen Trofors-Bodø må dette settes inn mere egnet 
materiell.  IHR ber også om at det må sees på muligheten til å 
få tilbake sovevogntilbudet som tidligere var til/Fra Mo og 
Mosjøen.

• Dagens dieseldrift på Nordlandsbanen må snarest erstattes 
med en mere miljøvennlig driftsform Dette kan være 
elektrifiseringsløsninger eller eventuelt andre ordninger som 
hydrogen/ batteri.

• 4. Samordning av transporttilbudene

• Det er viktig at Nordland Fylkeskommune og 
Jernbanedirektoratet har en god dialog i oppsett av togrutene 
slik at man kan få en sømløs transport mellom 
buss/båt/ferger og togtilbud



Takk for 
oppmerksomheten
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