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Webmail (424)

SV: SV: Skonseng Bru og brua over jernbanen
21. september 2015 | 16.04 | 487 KB
Fra:

Hansen Vidar T <vidar.t.hansen@vegvesen.no>

Til:

sorb@skonseng.no

Kopi:

Johansen Knut <knut.johansen@vegvesen.no>

Hei.

Var i forrige uke på befaring der sammen med bruavdeling. Det vil bli gjort arbeider/tiltak der
også fra undersiden av brua. Dette skal utføres i løpet av høsten.

Med hilsen
Vidar T Hansen
Kontor: Drift og vedlikehold
Pos tadre s s e : Statens vegvesen Region nord, Postboks 1403, 8002 BODØ
Be s øk s adre s s e : Svortdalen 21, MO I RANA
Te le fon: +47 75113282 M obil: +47 41685013 e -pos t/Lync: vidar.t.hansen@vegvesen.no
w w w .vegvesen.no e -pos t: firmapost-nord@vegvesen.no

Tenk miljø - spar papir. Trenger du å skrive ut denne e-posten?

Fra: Skonseng og Røssvoll bøgdalag [mailto:sorb@skonseng.no]
Sendt: 21. september 2015 15:57
Til: Hansen Vidar T <vidar.t.hansen@vegvesen.no>
Emne: Re: SV: Skonseng Bru og brua over jernbanen

Hei Vidar
Fint at rekkverket på Jernbanebrua ble i orden.

https://mail.one.com/sorb@skonseng.no/INBOX/1/443
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Nå håper vi at bru-befaringen på Skonsengbrua fører til en god løsning for det "bråkete dekket"
Vi minner om at det ikke holder og skifte bolter der det er spenn i platene. Det må bøyes til, legges
underlagsskiver eller annen metode som tar vekk spennet. Hvis ikke tar det bare noen uker, så ryker
boltene igjen.

Vi ser fram til at dette blir ordnet.

Finn Løkås
for
Skonseng og Røssvoll bøgdalag
http://skonseng.no/html/foreninger/sorb.html
sorb@skonseng.no

Den 7. september 2015 kl. 14.50.57 +02.00 skrev Finn Løkås <finn@lokas.no>:
Takk for tilbakemeldingen.

Da håper vi det blir i orden med det første

For Skonseng og Røssvoll Bøgdalag (SORB)
Finn Løkås (leder)
sorb@skonseng.no 99028009

Den 3. september 2015 skrev Hansen Vidar T <vidar.t.hansen@vegvesen.no>:
Hei.

https://mail.one.com/sorb@skonseng.no/INBOX/1/443
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Takk for henvendelse. Vedrørende brua over jernbanen er det bestilt montering av nytt
rekkverk. Dette ble bestilt i sommer og entreprenør er på saken. Vi har etterlyst
gjennomføringen, og de venter på materiellet.

Vedrørende dekke på Skonseng bru venter jeg på en befaring fra bruavdeling som vil se på
løsningen. De har planlagt tur hit, men tidpunkt er forflyttet.
Jeg skal sørge for at løse bolter i dekket etterstrammes. Rekkverk også på denne brua har
vi bestilt etteryn/reparasjon.

Håper vi får gjennomført dette snart så snart som mulig.

Med hilsen
Vidar T Hansen
Kontor: Drift og vedlikehold
Pos tadre s s e : Statens vegvesen Region nord, Postboks 1403, 8002 BODØ
Be s øk s adre s s e : Svortdalen 21, MO I RANA
Te le fon: +47 75113282 M obil: +47 41685013 e -pos t/Lync: vidar.t.hansen@vegvesen.no
w w w .vegvesen.no e -pos t: firmapost-nord@vegvesen.no

Tenk miljø - spar papir. Trenger du å skrive ut denne e-posten?

Fra: Finn Løkås [mailto:finn@lokas.no]
Sendt: 3. september 2015 14:53
Til: Hansen Vidar T <vidar.t.hansen@vegvesen.no>
Kopi: sorb@skonseng.no
Emne: Skonseng Bru og brua over jernbanen

Hei Vidar
Jeg forsto det slik at det var deg vi skulle henvende oss til vedr vedlikehold og utbedring på
bruene på Skonseng.

https://mail.one.com/sorb@skonseng.no/INBOX/1/443
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Jeg har vedlagt den beskrivelsen vi laget om hva som "mangler" om bør utbedres.
Hva er deres planer vedr dette?

For Skonseng og Røssvoll Bøgdalag (SORB)
Finn Løkås (leder)
sorb@skonseng.no 99028009

Den 23. juni 2015 skrev Skjerve Kjell <kjell.skjerve@vegvesen.no>:
Hei!
På tur hjem fra fylkestinget kjørte vi over begge bruene.
Jeg har tatt opp saken med byggeleder Vidar T Hansen, og han skal se på tiltak for å
sikre jernbanebrua bedre.
Du kan forholde deg til han videre framover.

vidar.t.hansen@vegvesen.no mob 41685013

Med hilsen

Kjell Skjerve
Avdelingsdirektør, vegavd. Nordland
911 54 255

www.vegvesen.no

https://mail.one.com/sorb@skonseng.no/INBOX/1/443
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Fra: Finn Løkås [mailto:finn@lokas.no]
Sendt: 9. juni 2015 12:25
Til: Skjerve Kjell
Kopi: sorb@skonseng.no
Emne: Re: Skonseng Bru og Skonseng og Røssvoll Bøgdalag

Takk for informasjonen og møtet.
Bra vi fikk tatt en prat om dette.
Vi skal sørge for å få snakket med de rette i kommunen vedr prioriteringer for planperioden
2018-2028.

Jeg har vedlagt dokumentet vedr vedlikehold av bruene på Skonseng (som vi gjennomgikk
på møtet)
Da venter jeg på svar fra deg om hvem vi skal kontakte vedr slike saker.
Fint hvis dere tar dere tid å svinge innom å se på dette når dere drar nordover i morgen.

Ha en fin dag

For SORB
Finn Løkås
Den 9. juni 2015 skrev Skjerve Kjell <kjell.skjerve@vegvesen.no>:
Hei, og takk for et hyggelig møte!

Her er eposten vi snakket om.
Legger ved et flyfoto som er hentet fra:

https://mail.one.com/sorb@skonseng.no/INBOX/1/443
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https://www.vegvesen.no/vegkart/vegkart

Med hilsen

Kjell Skjerve
Avdelingsdirektør, vegavd. Nordland
911 54 255

www.vegvesen.no

Fra: Hansen Bjørn-Wiggo
Sendt: 19. mai 2015 14:04
Til: Skjerve Kjell
https://mail.one.com/sorb@skonseng.no/INBOX/1/443
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Emne: SV: Skonseng Bru og Skonseng og Røssvoll Bøgdalag

Hei

Teoretisk sett har bruen en restlevetid på 37 år (100-års grense). Basert på
inspeksjoner som er registrert i Brutus tror jeg bruen fint kan nå en alder på 100 år,
dog under forutsetning at den får nødvendig vedlikehold. Bruen har en rekke mindre
skader (V og T), men ingen alvorlige skader som påvirker bæreevnen (B) enda.

Bruen ble inspisert i desember 2013 (hovedinspeksjon) av spesialfirma (AasJakobsen). Det er mao relativt ferske vurderinger som ligger til grunn. Ingen grunn til
å anta at vi får noen overraskelser i nær fremtid.

Dette var en veldig kort og overfladisk vurdering, men antar at det er tilstrekkelig før
et møte med Løkås.

Bjørn-Wiggo

Fra: Skjerve Kjell
Sendt: 18. mai 2015 21:42
Til: Hansen Bjørn-Wiggo
Emne: VS: Skonseng Bru og Skonseng og Røssvoll Bøgdalag

Hei!
Kan du sende meg en kort tilstandsvurdering av denne brua – hvor lang levetid antas
den å ha?.

Deretter tar jeg et møte med Finn Løkås.

https://mail.one.com/sorb@skonseng.no/INBOX/1/443
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-kjell

Vegreferanse: 1800 FV356 HP1 m400 - 512
Brukategori: Vegbru
Byggverkstype: Hengebru (711)
Lengde: 112.0 m
Lengste spenn: 80.0 m
Materialtype: Stål
Navn: Skonseng

Fra: Finn Løkås [mailto:finn@lokas.no]
Til: Skjerve Kjell
Emne: Skonseng Bru og Skonseng og Røssvoll Bøgdalag

Hei Kjell Skjerve
Jeg kommer til å ringe deg vedr Skonseng bru.
Men for at du skal vite litt om hva det dreier seg om sender jeg denne e-posten.

Vi er et bøgdalag som i korte trekk er en fellesorganisasjon for næringsliv, lag og
foreninger i området for å arbeide konstruktivt med saker som infrastruktur byggesaker
mm. Vi koordinerer høringsvedtak mm overfor statlige og kommunale institusjoner.
Vi arbeider så direkte som mulig og legger åpne referat ut på vår
internettside.http://skonseng.no/html/foreninger/sorb.html

En av sakene vi har jobbet med er Skonseng bru. Den er som kjent en smal flaskehals
der lastebiler, biler, fotgjengere og sykkellister møtes. Vi fikk blant annet et
konsulentselskap til å se teknisk på alternativet om å "henge på en gangbru".

Vi har samlet vårt syn, planer og informasjonen vi har hentet i de dokument vi har vedlagt.
https://mail.one.com/sorb@skonseng.no/INBOX/1/443
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Det vi ønsker nå er bare å komme i dialog for å få vite om det er noen planer eller
visjoner om hvordan en kan bedre denne flaskehalsen.
Jeg starter med å sende deg denne e-posten, så ringer jeg deg en dag og håper du kan ta
deg tid til en prat.

For Skonseng og Røssvoll Bøgdalag (SORB)
Finn Løkås
(leder)
finn@lokas.no

https://mail.one.com/sorb@skonseng.no/INBOX/1/443
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