
Skonseng og Røssvoll Bøgdalag (SORB)      

Et fellesutvalg for lag, foreninger, næringsliv og institusjoner i bygda med formål å fremme samarbeid og utvikling 

Nettside: http://www.skonseng.no/html/foreninger/sorb.html  E-post: sorb@skonseng.no 
 

Bøgdalagets leder:   Finn Løkås 99028009 finn@lokas.no  

 

Statens vegvesen 

E6 Helgeland Nord 

8002    BODØ 

 
Skonseng 25. februar 2016 

 

 

Merknader til Detaljregulering for E6 Fallheia-Sandheia 
Skonseng og Røssvoll Bøgdalag (SORB) viser til revidert detaljreguleringsplan og samtaler/korrespondanse med 

Børge Johnsen og Baard Nyland vedr våre innspill i saken. 

 

SORB er meget positiv til de framlagte endringene. Disse mener vi er klare forbedringer. 

Vi har imidlertid oppdaget følgende 2 vesentlige mangler som er nødvendig og veldig lønnsomt å gjøre når det 

arbeides med vegen: 

 

1. Infoplass etter avkjøringen fra E6 mot flyplassen 

I planbeskrivelsen punkt 5.5 er det innregulert areal til rasteplass/informasjonsplass.  

Svartisen, Grønnligrotta og Sætergrotta er de største turistattraksjonene i Rana og må selvfølgelig ha en 

informasjonsplass ved E6. I dag er informasjonsskiltet plassert ved nåværende E6 ved Jokerbutikken på Røssvoll. 

Når veien legges om blir dette for langt unna og en kan ikke legge opp til at en skal kjøre motsatt vei for å lese 

informasjonen for deretter å returnere opp Røvassdalen. Det må derfor lages en plass der en kan parkere og lese 

informasjon på tavlen. Der er godt egnet der det i reguleringsplanen er angitt «Rasteplass». SORB mener denne 

informasjonsplassen bør være ferdig når veien er ferdig. Innvendingene vi får på dette fra Vegvesenet er 

økonomi. Vi tror det er god økonomi å gjøre det ferdig når dere holder på med anleggsarbeidet. Hvis det er slik at 

det er umulig å gjøre den ferdig nå så insisterer vi på det sterkeste at det minimum grovplaneres og lages en 

avkjøring slik at det kan settes opp en infotavle der, så får ferdiggjøringen komme senere når det er skrapet 

sammen litt mer penger. 

 

2. Snuplass for buss på Sandheia 

Skolebussen har behov for å snu på Sandheia (endestasjon for skolekretsen). Vi mener det er viktig at dere lager 

et snuområde slik at dette blir trafikksikkerhetsmessig godt ivaretatt. 

 

Vi håper Statens Vegvesen ser positivt på våre innspill og arbeider aktivt for at dette blir ivaretatt. Vi ser fram til 

positiv tilbakemelding. 

 

 

 

Med vennlig hilsen  

Skonseng og Røssvoll Bøgdalag 

 
Finn Løkås (leder) 
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