
Skonseng og Røssvoll bøgdalag

Skonseng-gangbrua

Utredning om mulighetene for å få laget gangbru

SORB vedtok i møte mai 2011 at utvalget bestående av Robert Jamtli og Finn Løkås kunne gjøre
en del undersøkelser vedr gangbru ved eksisterende Skonsengbru. Samtidig ble det bevilget midler
til konsulenthjelp

Bakgrunn
Utvalgets mål/visjon er at bøgda i nærmeste framtiden må få en annen bruløsning.
Dagens bru har vektbegrensninger for tyngre kjøretøy og er en alt for dårlig løsning for gående,
syklende, hunder, barnevogner osv.
Gang/sykkelstien som avsluttes brått på begge sider står der og roper om en gangbru.
Vi ser for oss at det er følgende 3 alternative gangbru-løsninger:

1. Ny kjørebru ved siden av den gamle (som da kan gjøres om til gangbru)
2. Bygge ny frittstående gangbru med nye egne fundamenter ved siden av den gamle.
3. Feste en lett gangbru i eksisterende bru

Fordi økonomi vil være avgjørende i denne saken og at vi vet det vil bli bedt om alternative
løsninger ville vi først utrede mulighetene for en gangbru festet til konstruksjonene i den
eksisterende bruen.

Vi valgte å bruke TechTeams Ketil Jensen som er det nærmeste vi kommer en brokonstruktør her i
Rana. De fikk i oppgave å se om det er mulig å feste en gangbru i eksisterende brokonstruksjon.
De har besiktiget, , sjekket ut med Statens vegvesen og laget en forstudie-rapport som er vedlagt.
Rapporten inneholder også tegninger og totalt 41 sider med beregninger fra byggingen av broen,
for å spare antall sider har jeg bare vedlagt de første 3 sidene.

Videre arbeid
SORB får gjøre sine vurderinger om videre framdrift men vi
håper visjonene om ny bru ikke blir lagt vekk selv om det ser
ut for at den rimeligste løsningen ikke er mulig å gjennomføre.
Mens det jobbes for ny kjørebru eller gangbru kan jo Statens
vegvesen legge en hel-dekkende plate i 0,5 meter bredde langs
midten slik det er på jernbanegangbrua, da avhjelper det litt for
en del av de myke trafikkantene som sliter med å komme seg
over brua.
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