5.6.2015

Webmail (1296)

Re: Vedr. kryss v. Skonseng skole
5. juni 2015 | 09.24 | 13 KB
Fra:
Til:
Kopi:

Til Statens Vegvesen og Rana Kommune
Vi takker for tilbakemelding og informasjonen.
SORB påpeker kritiske punkter i trafikksikkerheten og er ikke enige i at sikkerheten er ivaretatt selv
om siktkravet på 25 meter er oppfylt. Det som gjør krysset vanskelig er at det er i en bakke og
problemstillingen er først og fremst om vinteren når det er glatt og stopplengden er lengre.
Vi tar imidlertid dette til orientering og konstaterer at statens vegvesen ikke vil prioritere å gjøre noe
med krysset
Vi takker imidlertid for grei og rask behandling av saken og at vi har blitt godt orientert.
For Skonseng og Røssvoll Bøgdalag (SORB)
Finn Løkås
Leder

Den 5. juni 2015 skrev Illum Høgh, Rune <rune.illum.hogh@rana.kommune.no>:
Hei

Vedlegger svar fra SVV vedrørende kryss fv356-Sagheiveien. Jeg informerer RTU (Rana
trafikksikkerhetsutvalg) på nestkommende møte.

Med hilsen
Rune Illum Høgh
Sivilingeniør
Teknisk avdeling
Telefon: 75 14 52 19
E-post: rune.illum.hogh@rana.kommune.no
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1var Heggli
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-

Vedrørende
henvendelse
om bedring
mellom fv. 356 og Sagheiveien

av trafikksikkerhet

i kryss

Vi viser til deres e-post av 05.05.2015 vedrørende trafikksikkerheten i krysset mellom
fylkesveg 356 og Sagheiveien på Skonseng. Dere ber oss vurdere grunnerverv av areal fra
eiendommen gnr. 50 bnr. 50, samt å vurdere om reguleringsplan 5005 av 1997 er optimal.
Fartsgrensen langs fylkesveg 356 på stedet er 30 krn/t. Siktkrav i et kryss med denne
fartsgrensen er 25 meter hver veg. Slik sett er sikten i krysset akseptabel, selv om en
realisering av reguleringsplanen vil bedre denne.
Pr. dags dato foreligger det imidlertid hverken midler til eller konkrete planer om å iverksette
utbedringstiltak i dette krysset.

Plan- og forvaltningsseksjonen,
Med hilsen

Helgeland

Ivar Heggli
rådgiver
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