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Innspill KVU Nord-Norge samling
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Indre Helgeland Regionråd   (IHR)
Kontorsted Rana
5 kommuner
35 352 innbyggere (0)
45,8% av Helgelands befolkning
9 207 km²



I hvilken grad er situasjonsbildet og 
problemstillingene gjenkjennbare og dekkende?

• BA region Rana/Hemnes + Nesna (over 7% pendling)

• Befolkningsutvikling, Menon Rapporter ikke 
omtalt.

- Menon-publikasjon nr. 76/2021   

Helgeland

- Menon-publikasjon NR. 111/2021 -

Freyr



Potensiale for Vekst på Helgeland frem mot 2035   
9000 nye arbeidsplasser 

100 000 innbyggere og nær 40 milliarder i økt omsetning

Bør omtales i delrapport under befolkningsutvikling

Menon-publikasjon nr. 76/2021• .



I hvilken grad er situasjonsbildet og 
problemstillingene gjenkjennbare og dekkende?

• Transportsystem og reisetider s.17

• Nordlandsbanen:

Stasjon også på Bjerka (Hemnes Kommune)

• Pendling med tog Helgeland: dårlig tilbud, 
«Helgelandspendelen» må på plass.



Rapport Persontransport etc. Forbedringer 

• E6 Helgeland er ikke bygd ferdig! 

• Den nest største pendlerrelasjonen i Nord-Norge er glemt 
i rapporten. Hemnes – Rana bindes sammen av E6-
strekningen som ikke er utbedret.  

• Rapport har glemt Freyr!: + 3000 jobber. + 5000 innbyggere 
(forsiktig prognose av Menon). Det gir konsekvenser for 
transportsystemet 

• Pga. grønn industrivekst vil E6 gjennom Mo i Rana  preges av køer, 
kork og kaos dersom det ikke settes inn tiltak de neste årene. 



Grønn industri 
bygges nå i nord!

Rapport om Næringer  (s 24):

«Freyr har planer om storskala battericelleproduksjon 
i Nord-Norge»

• OBS: «Giga Arctic» til 20 milliarder kroner 
bygges nå i Mo Industripark! 

• Vil alene øke Nordlands eksport med mer enn 
50 %.

• Pilotfabrikken åpner i Mars (13000m2)

• Med god tilrettelegging (statlig, regional, lokal) vil 
Freyr med ringvirkninger skape 3 000 lokale jobber.   

• Store, grønne investeringer vil det bli flere av i Nord-
Norge – med god lokal, regional og statlig 
tilrettelegging. 

• Gode transportløsninger er en del av «pakken», 
sammen med kraft, rekruttering, funding etc. for å 
trekke slike investeringer til Nord- Norge  - i stedet for 
at de skjer i utlandet. 

Bildebevis
33 meter i høyden, 

650 meter lang og 150 meter bred.



Rapport næring- Forbedringer:

Regjeringens oppdrag til NTP: Eksportnæringenes 
transportbehov skal prioriteres i neste NTP

- Savner beskrivelse av korridorer og knutepunkter 
som er viktige for våre eksportnæringer og 
regional vekst. 

- For eks. Fv 810/17 – Nordlandsbanen – E6/E12 – havn + 
ny stor flyplass i Mo i Rana. Viktig for laksenæring i Lurøy, 
for å binde sammen grønn industri og campuser i Mo i 
Rana og Nesna. 

- Savner perspektiver på grensekryssende transportutvikling 
Nordland – Västerbotten – Østerbotten. Spesielt viktig for det 
Nordiske batteribeltet: Mo i Rana – Skellefteå/ Umeå – Vasa/ 
Kokkola. 

Grønn industri løftes for lite. Og dette er ikke noe som evt. 
kan skje i framtida. Giga grønn industri bygges nå! 

Det nordiske batteribeltet



• Suksess: - Størst suksess på Nordlandsbanen. Tilbudet 

doblet fra 2 til 4 daglige godstog hver retning  
- Jernbanen styrker eksportnæringer i kraftig vekst 

• Overbelastning: - Korridoren Oslo – Bodø erklært overbelastet.

- NTP må følge mål om økt kapasitet. 7 – 8 
daglige godstog på Nordlandsbanen i tillegg til 
persontrafikk.

• Samspill: - Grensekryssende korridor til markedene

- God retningsbalanse nord - sør
- JERNBANE VIL HA VARIGE FORTRINN  



Positive punkter fra 
transportetatenes hovedrapport

• Klima- og miljømål følges godt opp

• Adresserer Regjeringens føring om å prioritere 
eksportnæringenes behov. Men ikke nok. (nasjonalt 
mål om å tilrettelegge vekst i landbasert eksport på 50 % til 2030).   

• Bedre beskrivelse av Helgelands næringsliv enn 
tidligere (en av landets største eksportregioner)

• Slår fast at Nordlandsbanen og Ofotbanen vil inngå 
i viktige grønne korridorer for næringslivet 

• Svarer på regjeringens oppdrag om å utrede viktige 
industristeders transportbehov. Fra rapport: 

«Tilgjengeligheten til sentrale godshavner (de tidligere 
stamnetthavnene), riksveier og jernbaneterminaler er 
vesentlig dårligere i viktige industrikommuner enn i høyt 
befolkede kommuner.» 

(s 96 i dokumentet). 



Punkter KVU Nord-Norge bør 
forbedre

• Fanger i liten grad de store vekstmulighetene i 
nord, spesielt grønn industri, sjømat og reiseliv

• Derfor følges også transportveiene for de samme 
næringene for lite opp

• Viktige næringsveier for svakt beskrevet og 
fylkesveienes betydning for våre eksportnæringer 
er nær fraværende

• Får ikke fram hvor viktig flytilbud og sjøtransport 
er i nord som kollektivtilbud og til varetransport

• Alt for lite grensekryssende, nordisk perspektiv og 
Nord-Norges økte betydning for sikkerhet og 
NATO. Inkludert behov for å forsterke 
transportnettet til sjøs, lands og i luften med.  



Scenarier for Nord-Norge

Viktige konklusjoner, spesielt denne:

«Scenarioene tegner et bilde der næringsutvikling, 
sikkerhet og beredskap forsterker Nord-Norges 
strategiske betydning. Ny teknologi, nye krav til 
omstilling og ytre politisk press kan raskt gjøre Nord-
Norge til en både viktig og utsatt arena.

Dypest sett handler det om å verne om Norges og 
Europas interesser, og dersom utviklingen tar en retning 
der Nord-Norge kan spille en enda viktigere rolle, enten 
knyttet til grønn omstilling eller til sikkerhet og 
beredskap, bør myndighetene og andre samfunnsaktører 
stå klare til ikke bare å håndtere, men aktivt utnytte en 
slik utvikling.»



Hva er viktigst for å styrke bolyst i din region?

• Legge til rette for infrastruktur for vekst/utvikling!

(veg, bane, sjø, kollektiv, båt, nett, kraft, rammebetingelser)

• Nye arbeidsplasser: grønne skifte, satsing på 
fastlandsindustri/kraftforedlende industri, sjømat, reiseliv.

• Stor flyplass/regularitet

• Utdanningstilbud

• Kollektivtilbud

• Kulturtilbud/Fritidstilbud

• Varierte boligtilbud



Hvilke samferdselstiltak er viktigst for din region?

• Flyplass  rullebanelengde 
• E6 Helgeland – gjenstående strekninger  F.fjord-Mo I Rana
• KVU Rana
• Nordlandsbanen, terminaler, krysningsspor, Kapasitet for flere tog,

nytt materiell erstatte dieseldrift. 
• Øst/vest forbindelsene, Fylkesveier  (Kyst til marked)
• Villmaksveien som turistvei    
• Dypvannskai 
• Bustneslia, -statlig medfinansiering fylkesveier
• Fot-ruter -Helgeland
• Nordlandsbanen/Helgelandspendelen Trofors-Mo i Rana



FV. 810 BUSTNESLIA



STATLIG MEDFINANSIERING FYLKESVEIER

•MÅ SETTES AV STATLIG MEDFINANSIERING FOR Å FÅ 

REALISERT STORE PROSJEKT PÅ VIKTIGE 

FYLKESKOMMUNALE NÆRINGSVEGER SOM FV.810 

BUSTNESLIA



Kortbanenettet viktig for Nord-Norge

Flere avganger, nå! Anleggsperiode flyplass, FREYR m.fl.

Redusert pris



Takk for 
oppmerksomheten
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