Skonseng og Røssvoll Bøgdalag ( SORB )
Rana Kommune
Postboks 173
8601 Mo i Rana
Skonseng 1. september 2015
Att. Saksbehandler Ingrid Blikra

Merknad til Kommuneplan for Rana 2015-2027
SORB har tidligere gitt merknader til planen så her gir vi bare merknad for tilleggene som skal vurderes som
en del av det offentlige ettersynet.
Vår merknad gjelder punkt 2. G/S-vei fra nåværende E6 over Skonseng bru.
SORB er fornøyd med at dette er tatt med i kommuneplanen og vil her presisere en del punkter i saken og
komme med forslag til endring av ordlyden for dette punktet.
Bakgrunn
Det er en kjensgjerning at Skonseng bru ikke er tilpasset dagens trafikksituasjon med hensyn til
trafikkbelastning og sikkerhet for myke trafikanter. Den avbrutte G/S-veien står og «roper» om en løsning på
begge sider av brua. SORB har lagt ned en del arbeid og ressurser i saken for å se hva som er mulige
løsninger. Dette arbeidet har vi komprimert i vedlagte rapport (Ny Skonsengbru). Mer dokumentasjon finnes
og kan oversendes hvis ønskelig.
Vi kom fram til at de alternative løsningene er en ny G/S-bru frittstående fra eksisterende, eller helt ny bru.
SORB vil presisere at målet er å få en tilfredsstillende trafikal løsning tilpasset dagens og fremtidens behov.
Vi vil da ikke konkludere hva dette skal være men synes det er sannsynlig at svaret vil være en ny bro for all
trafikk. Den eksisterende bru er over 60 år og har alle de nevnte begrensningene (se vedlegg)
SORB har hatt en del positiv kontakt med Statens vegvesen (vegavdelingen og bruansvarlig) om denne saken
for å bli godt orientert. Jeg hadde i juni i år under fylkestingsmøtet i Mo i Rana et møte med Kjell Skjerve
som er avdelingsdirektør i Vegavdelingen i Statens Vegvesen Nordland.
Han presiserte at Statens Vegvesen sine planer baserer seg på de prioriteringer som gis fra kommunene.
Eneste mulighet for å få gjort noe med denne saker er da at Rana Kommune setter dette på prioriteringslisten
som sendes til Nordland fylke og Statens vegvesen. Vi er derfor veldig fornøyd med at dette nå blir med i
Kommuneplanen for Rana 2015-2027.
Vi foreslår imidlertid at dere omformulerer dette punktet fra «2. G/S-vei over Skonseng bru» til noe slikt som:
«2. Ny bruløsning til Skonseng som ivaretar alle trafikanter».
Vi tror det er viktig å ha et slikt bredere formulering ettersom løsningen sannsynligvis vil bli en ny bru. I
tillegg er dette er en plan for tidsrommet 2015-2027 som vi mener er et realistisk tidsrom for en ny bruløsning.
Vi håper dere tar hensyn til vår merknad. Ønsker dere mer dokumentasjon eller at vi møter opp for orientere
om det vi har gjort i saken er det bare å si ifra så kommer jeg 
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