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Spørsmål 10. E6 Helgeland nord 

 

E6 Helgeland Nord, Krokstrand – Bolna er foreslått utsatt til perioden 2024-2029 og da 

med en bevilgning på 450 mill. kroner. Hva ville kostnaden vært å bygge denne 

strekningen nå som opprinnelig planlagt i henhold til kontrakt, hva er det mulig å ta inn 

i egenfinansiering på dette prosjektet og når er siste frist for å benytte seg av opsjon i 

gjeldende kontrakt? 

 

Svar: 

 

Som det fremgår av Prop. 56 S (2016-2017) om bl.a. økt kostnadsramme for E6 

Helgeland nord, er det i kontrakten en opsjon på å avbestille de to parsellene helt i nord 

Krokstrand sentrum og Krokstrand-Bolna (13 km). Iht. kontrakten vil det ha en kostnad 

på 212 mill. 2017-kr å bygge parsellene nå. I dette beløpet er det imidlertid ingen 

usikkerhetsavsetning. I følge regionen må en bru omprosjekteres pga. endringer i 

vegnormalene. Det må derfor legges til grunn at kostnadene kan bli noe høyere.  

 

Rana kommune og Nordland fylkeskommune har gått inn for endringer i 

bompengeopplegget slik at opsjonsstrekningene likevel kan gjennomføres som 

planlagt, jf. vedtak i kommunestyret 14. februar 2017 og i fylkestinget 3. april 2017. 

Endringene innebærer at innkrevingsperioden økes fra 15 til 18 år og at det etableres 

en tredje bomstasjon ved Bolna. Endringene er i hovedsak i tråd med de opprinnelige 

lokalpolitiske vedtakene, før Solbergregjeringen økte den statlige andelen til prosjektet 

med 300 millioner kroner, og fjernet den tredje bomstasjonen som var forutsatt plassert 

ved Krokstrand (litt sør for Bolna). Programområdetiltakene som ikke inngår i 

vegutviklingskontrakten, forutsettes fortsatt tatt ut av prosjektet.  

 

Vegdirektoratet har ikke kvalitetssikret de foreslåtte endringene fra Rana kommune og 

Nordland fylkeskommune i bompengeopplegget, og det vil ikke være mulig å legge 

saken fram for Stortinget innen fristen for å ta i bruk opsjonen.  

 

Fristen for å ta i bruk opsjonen i kontrakten er 30. september 2017.  

 


