LEDER: «Løsningen med to sykehus framstår derfor
som et dårlig skjult forsøk på hestehandling» SIDE 2
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SENTRALE AKTØRER MENER HELGELAND BLIR VIKTIG

Går til sak mot kommunen
Einar Gullesen (Frp) går til sak
mot Nesna kommune. Han mener
det ble framsatt ærekrenkelser
mot ham da han ble sparket som
leder i kontrollutvalget. Gullesen
krever oppreisning. SIDE 6 OG 7

Kultur

Dansere på pub
Art Factory lot ikke trengselen på
Koks forstyrre kveldsshowet sitt.
SIDE 9

Foto: Viktor Leeds Høgseth

Sport

Fjerdeplass i Kollen
Marthe Kråkstad Johansen gikk
inn til fjerdeplass i Young Star i
Holmenkollen i går. Hun var
fornøyd, selv om det ble litt for
tungt i spurten. SIDE 12 OG 13

Godtfolk
Matias
Strømdal
fyller elleve år
i dag. Vi gratulerer
Matias og alle andre
jubilanter.
SIDE 18

Les mer: www.ranablad.no

Vil ha vei, havn
og ny flyplass
Turistnæringen på andre siden av
grensen mener en ny flyplass på Mo
vil bety en ny tidsregning og gruveaktører vil frakte flere millioner tonn
jern og nikkel over Mo i Rana havn.
Svenske Trafikvärket ønsker en

oppgradering av E12 helt fram til
Mo og dermed knytte Helgeland til
Europa. Alle aktører tror på et
grenseløst samarbeid mellom
landene. SIDE 4 OG 5
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Arbeidsuhell på Rana Gruber

Lei av at naboene hadde sex uten å trekke for

RANA: Helgeland operasjonssentral melder på i går klokken
1330 at en person hadde blitt lettere skadet i et arbeidsuhell
på Rana Gruber i Mo i Rana.
– Det er snakk om en hjullaster som har kjørt seg utenfor en
kant. I forbindelse med dette har fører blitt skadet og tatt med
til sykehus, opplyser operasjonsleder Rune Leer ved Helgeland
operasjonssentralt til Rana Blad.
Hendelsen etterforskes av politi og arbeidstilsynet.

NORDLAND: – Det er ikke ofte vi har
slike oppdrag, sier operasjonsleder
Mads Bernhoft ved Salten politidistrikt
til an.no.
Tirsdag kveld like etter klokken 22
måtte han sende ut en patrulje til en
adresse i Bodø kommune for å be et
par om trekke for gardinene.
– Det var noen naboer som hadde

sett seg lei på at paret ikke trakk for
gardinene når de hadde sex. I følge
innringerne var dette ikke første gang
det skjedde. Og nå vill de ha en slutt
på dette. Og derfor ringte de oss, sier
han.
Og da patruljen kom frem var paret
fremdeles i full gang.
– Joda, patruljen kunne med egne

SAMARBEID

RanaBlad

øyne se hva saken gjaldt. De fikk imidlertid satt en stopper for aktiviteten.
Paret var flaue da de ble tatt på fersken av politiet. De la seg langflat og
beklaget hendelsen, sier operasjonslederen.
– Han forteller at paret fikk et pålegg om å dra for gardinene neste
gang.

SVENSKE NORSKE OG FINSKE AKTØ

FYLT OPP: Mye is har stuet seg opp og gjør det vanskelig å trimme skikkelig
i Klokkerhagenløypa. Foto: Arne Forbord

Trimløype sperret av is
RANA: Isgang

sørger for at det
ikke er enkelt å
trimme skikkelig i
Klokkerhagen.
Arne Forbord
arne.forbord@ranablad.no
Tlf. 91 81 04 81

Brukere av Klokkerhagen vil nå
oppleve at været har sørget for å
gjøre deler av løypenettet ubrukelig. Regnet har ført til at isgang i
Tverråga.
– Vi opplevde at isen har stuet
seg opp ved Lavasneset, sier Gunnar Brattli, som er leder for park
og idrett i Rana kommune.
Han forteller at isen har lagt seg
i hele elveløpet og på deler av traseen for trimløypa. Det gjelder
spesielt de stedene der løypa ligger nært elvebredden.
Tar tid å rydde
Brattli forteller at løypa ikke blir
ryddet før helga.
– Vi må sette inn tyngre maskiner for å få løypa tilbake i den
standen den skal ha, sier han.
Denne jobben ikke er ferdig
gjennomført før en gang i neste
uke. Brattli forteller at det er snakk

om mange dagers jobb for å kjøre
vekk isen.
– Slik jeg skjønner det har vi
hatt isgang i elva fra Ildgruben og
nedover. Det betyr at mye is har
stuet seg opp i elva og løypa, sier
Brattli.
Ut fra erfaringer fra tidligere års
isgang regner han med at situasjonen er slik helt opp mot Årestua,
som betyr en strekning på over en
kilometer.
– Mine folk som har sjekket situasjonen forteller at elva tidvis
hardt tatt seg en tur inn i skogen,
sier han.
Lite ødeleggelse
Selv om isen har lagt seg i trimløypa og elva tidvis har gått der,
regner Brattli med at ødeleggelsen
av selve løypa er minimale. Det er
normalt med en slik isgang når
det blir mye regn midt på vinteren.
– Det var en betydelig såle av is
og snø. Så jeg tror ikke elva har
fått sjansen til å begynne å grave,
sier han.
Fra Klokkerhagenhuset og ned
til Revelforsen er elva rensket for
is. Her gikk isen på fjorden.
– På løypenettet her kan det
ligge enkelte isblokker, men det er
ikke noen problemer med å gå der.
Vi vil også sørge å få fjernet denne
isen, sier Brattli.

SAMARBEID: Representanter fra Sveaskog, svenske og finske kommuner samt næringsaktører, naturvärketket, Trafikvärket, läns

Grenseløst opp
TÄRNABY: Bedre

E12 til Rana,
dypvannshavn og
stor flyplass på Mo
var nøkkelord da
svenske, norske og
finske aktører
møttes for tredje
gang i Sverige.
Viktor Leeds Høgseth
viktor.hogseth@ranablad.no
Tlf. 47 34 44 82

IKKE SKADET: Gapahuken på Lavasneset unngikk så vidt å bli ødelagt av
isgangen i Tverråga.

I regi av svenske Trafikvärket
møttes onsdag sentrale aktører for

det tredje møtet der E12 og muligheter med denne var diskusjonstema.
Morten Edberg, infrastrukturstrateg i Västerbotten, sier samarbeidet er unikt.
– Uansett sammenheng er dette
et unikt diskusjonsforum. Det er
tredje gang vi møtes og nå er vi
kommet så langt at vi diskuterer
hvilke tiltak som må gjøres for å
virkeliggjøre planene.
Vi må løfte opp E12 til den standarden som er akseptabel for at
den skal innfri kravene som stilles
til en europeisk samferdselskorridor.
På kartet
– E12 er endelig kommet på det
transeuropeiske kartet der det før
var bare en hvit flekk. Nå skal
dette utnyttes og da må vi også ha

med oss nodene på norsk side.
Veien har fått Ten-T status og det
betyr at veien helt fram til kai på
Mo innlemmes. Det kan bety ufattelige ringvirkninger, sier Edberg.
Urban Eriksson fra Trafikvärket
sier det er viktig med et samarbeid
mellom alle de sentrale aktører for
videre realisering av planene.
– Vi jobber fram mot den svenske transportplanen som legges
fram i månedsskiftet februar-mars
2018. Det vil nok skje ting før den
tid, men for hovedinvesteringen
må man forankre dette nasjonalt.
Jeg regner med at dette også gjelder Norge. det er viktig at man
samkjøres i denne saken, sier han.
Transport til Mo
Arne Langseth i Indre Helgeland
regionråd er klar på at dette skal
skje.

RanaBlad

Nyheter

Torsdag 12. februar 2015

5

Glad de unngikk isgang på Røssvoll
RANA/HEMNES: Statkraft er glade
for at all nedbøren ikke førte til en
betydelkig isgang i Ranelva oppstrøms Reinforsen og isgang med
oppstuing av is på Røssvoll.
– Vi åpnet lukene ved Reinforsen
forsiktig, men vi var opptatt av å
holde vannstanden slik at isen ikke
sprakk opp, sier produksjonssjef

Toril Sommerli ved Statkraft region
nord.
Hun forteller at regnet var en utfordriong, men at man hele tiden
hadde kontroll.
Også i Hemnes og vannveien til
Røssåga skapte stort tilsig vansker.
– Vi gjorde alt klart for tapping
over Fallforsen, men det endte med

at vi slapp å gjøre det, sier Sommerli.
Hun forteller at de tidvis hadde
et tilsig inn i Stormyrbassenget på
135 kubikk vann i sekundet. Normalen er fem kubikk.
– Svelgekapasiteten til Nedre
Røssåga kraftstasjon er på bare
100 kubikk, sier hun.

IKKE ISGANG: Statkraft er fornøyd med at regnet ikke skapte en stor isgang
i Ranelva, som kunne skapt trøbbel. Foto: Arne Forbord

ØRER OPPTATT AV Å LØFTE FRAM MULIGHETER SOM FINNES I REGIONEN

sstyrelsen, transportfirmaer, infrastrukturstrateger, Rana kommune og Indre Helgeland regionråd var til stede på møtet der vei, havn og ny flyplass ble diskutert. Foto: Viktor Leeds Høgseth

ptatt av vei, havn og fly
– Dette vil bli vårt innspill for
neste transportplan i Norge. Det
er ekstremt viktig at vi henger oss
på dette enorme prosjektet, sier
han.
Lars Carnerud er direktør i Nickelmountain. For han er det viktig
at det jobbes med både dypvannskai i Rana, bedre vei og ny flyplass.
– Vi gjennomfører en lønnsomhetsstudie parallelt som vi søker
om konsesjon for drift. Skal vi ha
gruvedrift i fjellene her vil vi bruke
E12 til utskipning av 1.6 millioner
tonn jernkonsentrat og 100.000
tonn nikkel som skal fraktes over
vei og seinere sendes over kai i
Rana.
Kai og flyplass
– For at dette skal skje må veien
bli bredere og bygges for å tåle

tyngre kjøretøy. Dette for at det
skal bli større, men færre transporter inn til Mo.

«Det blir før og
etter flyplassen
når vi snakker
om turistnæringen i
Västerbotten»
Birgitta Corin

For at vi skal sende det videre,
eksempelvis til Kina, med båt er
det viktig at det blir en dypvannskai på Mo. For oss er det også

viktig at det kommer en stor flyplass på Mo. Denne vil brukes for
å få inn tyngre gods til gruvene og
ikke minst personell og besøkende. Får man dette på plass kan
man gå framtiden lyst i møte med
tanke på gruvedrift på svensk
side, sier Carnerud.
– Flyplass er viktigst
Birgitta Corin, styreleder i Visit
Hemavan och Tärnaby AB og driver av Tärnaby Fjällhotell, sier en
ny flyplass vil bety en ny tidsregning for turistnæringen på svensk
side.
– Det blir før og etter flyplassen
når vi snakker om turistnæringen
i Västerbotten, sier hun.
– Vi vil få inn turister som kan
komme seg fra Oslo og andre steder. Det er en liten biltur fra Mo til
oss, og det vil garantert merkes.

En stor flyplass på Mo vil bety
uendelig mye for oss som turistdestinasjon. Får man samtidig utbedret veien hit vil dette forenkle
reisen til oss. Vi gleder oss til dette
realiseres på norsk og svensk side,
sier Birgitta Corin.
God dialog
Reidar Ryssdal representerte
Rana kommune på møtet. Han er
veldig fornøyd med det han opplever som en åpen og fin dialog.
– Det mange ikke vet er at E12
er den veien i Nord-Norge der det
kjøres mest biler over mot Sverige. Over 1.000 kjøretøy hver dag
og det er mye, sier han.
– Får man utbedret veien vil
dette gjøre ting enklere for alle involverte. Jeg opplever stor optimisme blant alle som deltar på
disse møtene og ser lyst på tiden

som kommer. Samarbeidet fungerer meget godt, sier Ryssdal.

E12 og TEN-T
■ E12 har status som TEN-T
■ TEN-T betyr Trans European
Transport Network
■ Havna på Mo har også fått
denne statusen og nå vil aktører utbedre tilgangen til denne
for å bedre transportkorridoren
inn i Europa
■ På et møte onsdag ble viktigheten av dypvannskai, utbedring av E12 samt ny stor
flyplass på Mo tatt fram som
de tre viktigste stegene for videre framdrift i prosjektet

