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Innspill på plassering av bomstasjon på E6 – Fallhei - Sandhei 
SORB har i møte 15. mai 2013 diskutert plassering av bomstasjoner ved utbygging av ny E6 mellom Fallhei 

og Sandhei. Vi har noen  innspill som vi ber at det tas hensyn til.  

 

Ut fra de opplysningene som SORB har vil bomstasjonen bli plassert en plass mellom Fallheia og Lihauan. 

SORB reagerer negativt på plassering av denne bomstasjonen, årsaker er at den vil «dele» bygda og 

skolekretsen vår.  

 

Det er flere argumenter som taler imot denne plasseringen av bomstasjonen: 

 

 Priser på eiendommer som er innenfor bommen går ned 

 Rekruttering til stillinger blir vanskeligere. Dette vil gjelde både skoler, barnehager  og andre aktører. 

 Aktivitet på fritiden rammes. Det er mange som er tilknyttet fritidsaktiviteter i området som må krysse 

bommen for å komme til disse aktivitetene. Dette kan bety at organisasjonene mister medlemsmasse 

og tilbudet blir svekket. 

 Det vil føre til økt trafikk over Pruglhei – Granhei av blant annet trailere. Dette er noe som denne 

veien ikke er dimensjonert for. 

 Næringslivet som er plassert i bygda får en ekstra kostnad ved å bli tvunget til å krysse bommen. 

 Flyplasstrafikken blir borte om noen år noe som betyr at trafikkgrunnlaget og dermed 

inntekstgrunnlaget går ned. 

 Denne plasseringen av bom vil bety at vår bygd vil måtte betalt en større andel av veipakken enn 

andre bygder i Rana.  

 

Løsning: 

Vi ser to løsningsalternativer på dette problemet:  

Flytting av bomstasjonen slik at bygda ikke blir delt.  Eksempelvis plassering nord for Sandheia. 

Gode rabattordninger for de som benytter denne veien mye. 

 

 
Vi håper våre innspill tas hensyn til. 
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