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Bustneslia for 60 tonn 
 
På informasjonsmøtet på Mo 13. februar om fv. 810 Bustneslia, argumenterte Nordland 
fylkeskommune for at en veg for framtida må bygges for 60 tonns modulvogntog. Eg argumenterte 
mot dette fordi ei slik utbygging må gjelde heile strekninga Mo – Stokkvågen, og regninga for ei slik 
utbygging er det ingen som kjenner. Sannsynligvis er den så stor at den ikke kjem på offentlige 
budsjett i overskuelig framtid. Eg antok da at en veg for modulvogntog må holde standardkrav for 
hovedveg, som f.eks. krav om maksimum 6 prosent stigning og at kurvene må ha radius 250 meter 
eller meir.  
 
Mine undersøkelser i ettertid, viser at det ikke fins en vegklasse for modulvogntog, og eg finner ingen 
kriterier for å velge ut de vegene der modulvogntog kan trafikkere. Det er vegtrafikklovens 
bestemmelser som brukes. I henhold til § 13 første ledd, er det greit når modulvogntog «kan brukes 
uten å volde unødig fare eller ulempe og uten å skade veg». Dette er et forsvarlighetskrav som er 
delegert til Vegdirektoratet å håndheve.  
 
På delegert myndighet har Vegdirektoratet gitt en forskrift som lister opp de riksvegene som kan 
trafikkeres av modulvogntog. I Rana gjelder det E12 fra svenskegrensa til Ranenget og videre til Mo i 
Rana havn. Videre gjelder det E6-strekningene mellom Ranenget og Mo vegstasjon i sør og 
Storforsheia i nord, ca. 65 km til sammen. Den andre vegen på Helgeland er rv. 73 mellom Trofors og 
riksgrensa  på Krutfjellet. Snart er vegpakken E6 Helgeland utbygd, men ingen av de ferdige 
strekningene er godkjent for modulvogntog. Søk på lovdata.no forteller at ingen fylkesvegstrekninger 
er forskriftsfestet for modulvogntog 
 
Så har eg brukt norgeskart.no og eget skjønn og sett på dagens standard på de strekningene i Rana 
som er godkjent for modulvogntog. Det viser følgende: I 80-sone på E12 er det 12 kurver med radius 
under 250 m. Av disse er fire under r=150 og en under r=100. På den samme strekninga er det ei 
stigning på omtrent 6,5 prosent, det er Stibakken i Villen. I 60-sone på E12 er det Bordveddalan på 
Gruben med 6,5 prosent stigning. I 80-sone på E6 er det Jamtlibakken, Bolin-svingen og stigninga opp 
til Fallheia som ikke holder de standardmålene eg har satt opp. I 60-sone på E6 er det Albogen, 
stigninga fra Ranenget til Skansen, som har to strekninger brattere enn 6,5 prosent og en kurve med 
radius under 200 meter.  
 
14. februar sendte eg en epost til Vegdirektoratet der eg ba om innsyn i de kriteriene som brukes når 
de tillater modulvogntog. De har ikke svart, og det overrasker meg ikke. For alt tyder jo på at det er 
politiske vurderinger som fører veger inn på modulvogntog-lista, og da er det skjønn som gjelder. 
Vegdirektoratet v/Vegvesenet begrenser seg nok til negativ kontroll og ser til at 60-tonnere ikke gis 
anledning til å ferdes på veger som i seg sjøl er uforsvarlige. 
 
Oppsummering: Forutsatt at fylkesveger kan godkjennes for modulvogntog, er stigninger på inntil 6,5 
prosent og kurveradius ned til 100 meter ingen hindring for å slippe til modulvogntog med totalvekt 
60 tonn. For Bustneslia betyr det at modulvogntog ikke er et argument for å bygge tunnel. Strekninga 
mellom Slettaelva og Straumdalselva, ca. 9,5 km, kan bygges med utbedringsstandard, som åpner for 
avvik fra vegnormalens krav. Ei ny vegstrekning på 2,5 km fra toppen av Bustneslia til bebyggelsen 
Bustneslia, kan kreve utbygging etter vegnormalen. 
<> 


