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Nasjonal transportplan 2022-33, Nordland nord

Rv80 Sandvika-Sagelva
- 428 mill. (2022-2027)
- Ombygging/utbedring langs eks. veg
- rasutsatt

- Ca 5km ny rv.80
- Flere overgangsbruer over 

jernbanen
- Tunneler: ingen

Rv80 til ny lufthavn Bodø
- 274 mill. (2022-2027)
- Forbindelse fra dagens rv80 

til nytt terminalbygg

E6 Megården - Mørsvikbotn
- 9.6 mrd. (2022-27)
- Ny vegtrase

- 45 km ny E6
- 23.5 km i tunnel
- 5 større bruer

E6 tunnel Narvik
- 950 mill
- Tunnel under sentrum

E10/Rv85 Håloglandsveien (OPS)
- 9.3 mrd. (oppstart 2022-27)
- Ny vegtrase

- 82 km ny E10/rv85
- 27 km i tunnel

Fergesamband over Tysfjord
- Elektrifisering av fergedrifta
- Nødvendig ombygging/tilrettelegging

Rassikring E10 Nappstraumen-Å
Totalt 1.2 mrd
170 mill. (2022-2027)

Samlet investering: 
ca 20 mrd



Nasjonal transportplan 2022-33, Nordland sør

Helgeland sør:
- Gjenstående investering Helgeland sør: 1.4 mrd. 
(2022-27)
- Nytt prosjekt: Svenningelv-Lien

Samlet lengde E6: 10 km
Bruer: 6 større  bruer på til sammen 750m.
Tunneler: 2 tunneler på h.vis 2km og 90m.

E6 Sørelv-Borkamo:

- 1.1 mrd (vegvesenets overslag)
- Prosjektet overført til nye veger

Samlet lengde E6: ca 20 km
Bruer: 3 bruer over større elver
Tunneler: ingen

Samlet investering: 
2.5 mrd



Byggeprosjekter i Bodø

Rv80-3-feltsveien
2.5km ombygging til 2 felt og ekspress 
sykkelveg med fortau

Nordstrandveien (fv834)
1.3km oppgradering og forbedret anlegg 
for kollektiv, syklende og gående

Rv80 Thallekrysset-havna
1.1km forbedret anlegg for syklende og 
gående

Rv80 veg til ny lufthavn, 274 mill i NTP

Bypakke Bodø fase 2
Total investering: 1mrd
Finansieres med bompenger. Forventet vedtatt i stortinget 
2021.
Byggeperiode 2022-27

sjøgata
Oppgradering kommunal veg



Veg til ny lufthavn

Ny terminal

terminal

Anbefaling KVU (styringsgruppa)
Konsept 0+ ved åpning av ny lufthavn
Konsept 2 når utbygging i «ny by» tilsier 
det.

KVU ikke godkjent av regjeringen ennå2-felts veg/gate + parallelt gang/sykkelanlegg
fortau



Utslippsregnskap, pr. 1.5.2020

Muligheter for reduksjon ved

- Elektrisk anleggsdrift

- Omfattende gjenbruk av eks. 
infrastruktur

Mer omfattende regnskap/budsjett 
utarbeides når reguleringsplan er 
godkjent.


