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Fv. 810 Bustneslia  
 
1 Innledning 
 
I Vegvesenets forprosjekt fra 2017 er fv. 810 prosjektert etter dimensjoneringsklasse Hø2 (hovedveg 
øvrige 2). Da er maksimal stigning 6 % og minste horisontalkurveradius 125 m. Vegen kan være 
avkjøringsfri eller ha begrenset antall avkjøringer. Dette ligger også til grunn her. I vegnormalen 
skilles det mellom standard for utbygging av ny veg og utbedring av eksisterende veg. Ved utbedring 
er kravet at minst 50 % av den utbygde strekninga er på eksisterende vegareal. Ved utbedring tåles 
det litt redusert standard. 
 
Fv. 810 forbinder fv. 17 (kystriksvegen) med E6 og E12 i Mo i Rana. Bustneslia er ei delstrekning som 
inngår i en ca. 9 km lang parsell mellom Slettaelva/Busteråga i øst og Jamtjordbekken vest. Her har 
jeg valgt å dele parsellen i to strekninger med delingspunkt ved Olalibekken, ca. 1 km vest for toppen 
av Bustneslia. Fv. 810 øst for Olalibekken kaller jeg Bustneslia øst, og fv. 810 vest for Olalibekken 
kaller jeg Bustneslia vest. Dette prospektet er utarbeidet med svært enkle hjelpemidler, og det er 
ikke foreslått noen konkret veglinje med masseberegning. 
 
2 Fv. 810 Bustneslia øst 
 
Bustneslia øst (A – E) er ca. 6 km. Av dette kan en regne at 2,7 km er ny veg i urørt terreng, 1,0 km er 
moderat utbedring og 2,3 km er tung utbedring. Over 50 % av utbygginga vil skje på eksisterende 
veggrunn og prosjektet kan defineres som utbedring.  Det er framkommelighetsproblemer på 
vinterføre, og strekninga er prega av kurvatur og farlig sideterreng. Det er fire delstrekninger: 

1. Delstrekning A – B, bru over Slettaelva/Busteråga – Bustneslia, med 15 adresseobjekt, de 
fleste fritidsbolig, på begge sider av vegen. Vegen har dårlig kurvatur og ca. 200 m med 7,7 % 
stigning. Utbygging vil innebære utretting av kurver på dagens veg med oppgradering av veg 
og sideterreng til vegnormalens krav. 

2. Delstrekning B – C, Bustneslia – Brurbekken, er totalt 2,8 km med stigning på inntil 9 %. For å 
fjerne denne stigninga må den jevnes ut på heile delstrekninga.  Utbygginga blir ca. 2,7 km ny 
veg med gjennomsnittlig stigning 5,4 %. På ei kort strekning kommer ny vegfylling ut i 
eksisterende veg og det må bygges interimveg. Det er konflikt med kraftlinje.  

3. Delstrekning C – D, Brurbekken – Slettbakkbekken, er ca. 1 km, og dagens veg har stigning 
inntil 5 %. Utbygging vil være å oppgradere vegen og sideterrenget til vegnormalens krav. 

4. Delstrekning D – E, Slettbakkbekken - Olalibekken, totalt ca. 800 m, har kneiker med stigning 
inntil 7,2 %. Strekninga har ingen avkjøringer. Utbygging vil bestå i å løfte vegen og flytte den 
inn i terrenget. Det blir mye fjellsprengning.  

 
Oppsummert synes både planlegging og utbygging av denne strekninga å være relativt enkel. 
Utbygging kan innfri vegnormalens krav til stigning og horisontalkurvatur. Det er relativt lite 
bebyggelse nært utbyggingsområdet. Med utgangspunkt i kjente priser for vegutbygging vil jeg anslå 
ei ramme på 240 mill. kr, heri 25 % usikkerhet. 
  



Illustrasjon 1, delstrekning A – B 

 
 
Illustrasjon 2, delstrekning B – C, R markerer et mulig riggområde 
Svart stiplet linje er en grov antydning av trase, gjennomsnitt 5,5 % stigning 

 



 
Illustrasjon 3, delstrekning D - E 

 
 
 
3 Fv. 810 Bustneslia vest  
 
Bustneslia vest har jeg ikke delt inn i delstrekninger, men ei utbygging har noen kjennetegn: 

1. Strekninga er ca. 2,5 km mellom Olalibekken og Jamtjordbekken.  
2. Ei strekning på 250 m mellom Moen og Nyvoll har ei stigning på 7,8 %. 
3. Ei strekning på 250 m vest for Tivahaugen har ei stigning på 7,5 %. 
4. På Bjerklia/Moen er det 4 boligavkjøringer på begge sider med 340 m avstand. 
5. Nyvoll og Sjøvoll har boligavkjøringer til begge sider med 90 m avstand. 
6. Ved Tivahaugen er det 3 boligavkjøringer på begge sider med 170 m avstand. 
7. Atkomster til 5 adresseobjekt ved sjøen går fra Moen,  og fra Sjøvoll ca. 10. 
8. Ingen av de bratte stigningene regnes som kritiske i forhold til framkommelighet. 

 
Tiltak for å fjerne de to bratte partiene: 

1. Mellom Moen og Nyvoll må en enten senke vegen på toppen eller løfte vegen i bunnen, eller 
en kan kombinere de to tiltakene. Å løfte vegen i bunnen kan være inngripende for Nyvoll, 
men samtidig kan det åpne for å sanere avkjøringer. 

2. Ved Tivahaugen må vegen gjennom Tivahaugskardet senkes. Det gjør en ved å forlenge 
stigninga fra ca. 250 m i dag til ca. 370 m.  

 
Tiltak for å fjerne avkjøringer: 

1. For Moen/Bjerklia er tiltaket å flytte fylkesvegen sør for bebyggelsen slik at alle 
adresseobjekt kommer på samme side av vegen. Dette vil ikke gjelde de 5 adresseobjektene 
ved sjøen, men også de må ha en ordning. Tiltaket kan medføre at tunet på Moen må 
saneres. Det vil ikke være vanskelig å regulere inn ei erstatningstomt. 

2. På Nyvoll kan fylkesvegen flyttes nord for bebyggelsen. Da vil Nyvoll og Sjøvoll få en felles 
atkomst med avkjøring fra fylkesvegen ved Kjellsrud. Hvis fylkesvegen fortsatt blir liggende i 
dagens trase, kan en kulvert under fylkesvegen gi en felles avkjøring. Detaljplanlegging vil 
avklare om det er mulig. 

3. Ved Tivahaugen vil en senkning av vegen kunne åpne for ei bru over fv. 810, som kan gjøre 
det tilstrekkelig med ei avkjøring. Denne avkjøringa kan også dekke Nyvoll og Sjøvoll. 



Illustrasjon 4, bratt bakke Moen – Nyvoll 

 
 
Illustrasjon 5, bratt bakke Tivahaugskardet 

 
 



 
Illustrasjon 6, mulig linjeføring gjennom Moen 

 
 
Illustrasjon 7, mulig linjeføring ved Nyvoll 

 
 
 
  



Illustrasjon 8, mulig linjeføring Bustneslia vest 

 
 
 
4 Samlet konklusjon 
 
Både Bustneslia øst og Bustneslia vest kan bygges som utbedringsprosjekt og allikevel tilfredsstille 
Vegnormalens krav til horisontal- og vertikalkurvatur for dimensjoneringsklasse Hø2. De to 
delstrekningene kan bygges hver for seg, men utløser normalt større kostnader. Hvis utbyggingen 
deles vil redusert framkommelighet gjøre det naturlig å prioritere Bustneslia øst.  
<> 


