
Møte med fylkesrådet 11. januar 2023



- Ordfører Paul Asphaug, Hemnes Kommune (leder i rådet)
- Ordfører Geir Waage , Rana Kommune (Teams)
- Ordfører Hanne Davidsen, Nesna Kommune  
- Ordfører Håkon Lund, Lurøy kommune
- Ordfører Harald Lie, Hattfjelldal kommune(n-.leder rådet)
- Sekretariatsleder  Kjell-Idar Juvik

Indre Helgeland Regionråd (IHR)

- Møte mellom fylkesrådet og IHR  onsdag 11. januar kl. 1200-1330 Bodø



Agenda: 

IHR

1. Regionvekstavtalen 2021-2024 
2. Samferdsel/infrastruktur
3. Transportstøtte  
4. Skogvern Helgeland 
5. Kraftsituasjon /områdeplan
6. Div. fra kommunen
7. Helgelandskonferansen 2023  



1. Regionvekstavtale  2021 -2024

• Oppdateringa  av 
kunnskapsgrunnlag fra 2020 

• Handlingsplan: behov for 
Justeringer.

• Tilpassing til NY 
regionvekstavtale NFK-Staten?

• Nye tiltak: (spilt inn 2022)

• Boligpolitikk 

• Digitalisering og digital infrastruktur

• Rammebetingelser grønn industri

(konkurrerer med naboland/Europa)

• Strømkapasitet 

Nett, ny kraft



2. Samferdsel saker:
NTP
Bustneslia
KVU-Rana
FOT-ruter
Flyplass, rullebanelengde
Helgelandspendelen/tog tilbud
Oppfølging regionale samferdsel møter  Buss/Båt/Ferge



NTP 2025-2036

NTP 2025–2036
Arbeidet med NTP, Innspill IHR:  

• Statlig medfinansiering Fylkesveger.  
For å få realisert store innvesterings prosjekt på viktige fylkeskommunale        
«næringsveger» som Fv.810 Bustneslia

• Ny nasjonal turistveg.   IHR foreslått «Villmarksveien»  
Majavatn-Korgen

• E6 Helgeland Siste del av Vegpakke Helgeland påbegynt. ferdig 2024

Mangler fortsatt noen delstrekninger som ikke var i vegpakken:

- E6 Finneidfjord-Mo

- E6 gjennom Mo i Rana

• KVU Rana/ Overordnet statlig utredning  av E6 og 
transportnettet i Mo i Rana.

• KVU Nord-Norge, ikke «glem» Nordlandsbanen.



Fv. 810 Bustneslia  kyst til marked korridoren



FV 810 BUSTNESLIA   - vurdering alternativer

Nye oppdaterte tall 2022
Alt. OSPAS  294 mill/NFK=593 mill

O2)= just  OSPAS m/kort tunnel

B) Lang tunnel(2017) 4,1 km+veg2,5km

E) NY alternativ Tunnel 5,4 km



Bustneslia veien videre
Lokalpolitisk prinsippvedtak: NFK, Kommune(r)

Valg av løsning: NFK anbefaler tunnel 

Finansiering: RTP inne 100 (2022-2027) + 300 mill 
(2028-2033)

Medfinansiering: Bompenger ? statlig bidrag?

Møter/presentasjon av alternativ Info gitt til IHR
HR vil invitere til møte med 
Næringsliv/politisk. Deltakelse fra NFK

NFK gjør en Finansieringskalkyle Anbefaler tunnelløsning

Vedtak:
• IHR tar presentasjon til orientering, og ønsker å holde et åpent møte med næringsaktørene og andre interesserte før 

man tar stilling til hvilke alternativer det skal jobbes videre med.
• Det må også spilles inn til regjering/Storting viktigheten med statlig medfinansiering til slike investeringer på viktige 

næringsveger på Fylkesvegene.
• IHR forutsetter at NFK viderefører forsterket vintervedlikehold frem til ny vegløsning er på plass.



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  



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



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 kommunene rundt Rana



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.



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

• .



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.»



Mo i Rana

Ny stor lufthavn
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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



Busstilbudet må økes fra dagens «skoleruter»

• Fleksibel transport – et tilbud for alle til vanlig busspris. Bør utredes 
og innføres i alle kommuner, se til Trøndelag:  
https://www.adressa.no/brandStudio/feature/v/atb/fleksibel-transport-et-tilbud-for-alle-til-vanlig-busspris/

Dette er Atb: https://www.atb.no/om-oss/

AtB AS er kollektivtransportforvalter for Trøndelag og er organisert som 
et aksjeselskap. AtB har i oppgave å planlegge, bestille, markedsføre og 
utvikle kollektivtrafikken i fylket. Takster fastsettes av fylkeskommunen 
som ledd i budsjettbehandlingen.

https://www.adressa.no/brandStudio/feature/v/atb/fleksibel-transport-et-tilbud-for-alle-til-vanlig-busspris/
https://www.atb.no/om-oss/


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



Regionale samferdselsmøter

.

• Innspill fra IHR kommunene

• Status fra NFK?

Sør: 7. september. Sandnessjøen, Scandic Syv Søstre, kl.10.30



Innspill fra LURØY    Savner tilbakemelding!



Innspill fra Nesna Kommune 

Kutt i fergetilbudet skaper utfordringer for Nesna 
kommune , både kutt i rutetider (det isolerer 
øysamfunnene og setter oss tilbake) og gammelt 
materiell som gir veldig dårlig regularitet. 

Fergene har skoleskyss, i tillegg kommer ikke folk seg på 
jobb eller hjem fra jobb, og bedrifter og næringsliv får 
problemer med drift.



.

• Manglende Busstilbud utenom skoleruta

Utfordrende for Arbeidspendling Hemnesberget-Mo, Korgen-Mo

Daglig kl. 06:55, ved skolefri første buss kl. 10:10

Siste buss går ca. kl. 16 til/fra MO både fra Korgen og Hemnesberget

Ønske om en kveldsbuss til/fra Mo daglig , også søndag (hybelboere)

NY! Lørdagsbuss Hemnesberget –Mo tatt bort i vinterruten

Innspill  Hemnes Kommune • .



.

Innspill  Rana Kommune

• Rana kommune ønsker en gjennomgang av busstilbudet  og håper 
på et eget møte på dette.

.



.

• Fikk kuttet noen bussruter ved siste endringer fra Fylkeskommunen, 
og ba da om at dette skulle erstattes med bestillingstransport.

• Buss fra Hattfjelldal korrespondere ikke med alle  tog nord/sør

• Innspill  Hattfjelldal Kommune • .



3. Transportstøtte 

• Ønske om å innføre ordningen igjen i Nordland

• Nordland Fylkeskommune kuttet støtten fra 2020 på grunn av kutt i 
regionale utviklingsmidler fra staten.

• Dette betyr at det er fylkeskommune som må gjøre vedtak og 
prioritere å sette av midler om denne ordningen skal gjeninnføres i 
Nordland.

En av bedriften i vår region som rammes av dette er Arbor Hattfjelldal.



4. Skogvern Helgeland  møte KMD 7. des 2022



Ber om videre støtte fra NFK



5. Kraftsituasjon  Nordland -Hva tenker NFK?

Nordland overskuddsområde  

• Ca. 6,5TWh (kilde: Statnett sept2022)

•

Nye behov  Helgeland(anslag Helgelandkraft)

• 6,2 – 22 TWh  

Underskuddsområde allerede 
2026-2027!

Nettutfordringer: 

Statnett, Områdeplan Nordland  
12. jan



Havvind  også utafor Helgeland/Nordland!

• Forventer at det åpnes for 
havvindproduksjon utenfor 
Helgeland i neste runde av 
utlysninger i 2025.

• Felles uttales fra Helgeland

• Støtter NFK uttalelse



6. Øvrige saker

NESNA

• Torskeoppdrett, ny næring i 
Nesna 

• Omstilling/næringsvekst og 
boligmangel

• Havvind 



7. Helgelandskonferansen 2023  4. og 5. mai
Sett av dato!!



Takk for 
oppmerksomheten
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