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langS e12: Anna Måtts, fra VASEK i Vasa, Andreas Forsgren, infrastrukturstrateg i Umeå, Geir Waage og Majken Hauknes.

RANA: I løpet av de 
tre neste årene skal 
regionene langs E12 
samarbeide tett om å 
skape utvikling langs 
korridoren mellom 
Finland og Helgeland. 

Kenneth haagensen husby
kenneth.husby@ranablad.no
416 65 801

Prosjektet som kalles «E12 At-
lantica Transport» er et EU-fi-
nansiert interregprosjekt til 
rundt 25 millioner kroner. Må-
let er å utvikle et best mulig 
transportsystem langs europa-
veien, som kan bidra til regi-
onsvekst på tvers av grensene. 
Lange avstander, lav befolk-
ningstetthet, men en stor til-
gang på naturressurser er alle 

fellesnevneren for regionene, 
og er bakgrunnen for samarbei-
det.

Blant annet vil også behovet 
for samarbeid om fiberutvik-
ling og datasentre i regionen bi-
dra til langsiktig økonomisk 
vekst.

Unikt samarbeid
– Vi har samarbeidet over lan-
degrensene i mange år, og har i 
de siste årene bygget opp et 
sterkt partnerskap, spesielt 
innen transportutvikling. Ett 
av hovedmålene er å finne vari-
ge strukturer for samarbeid 
som gjør at vi får en felles og 
sterk stemme for både næ-
ringsliv og politikk i vår region, 
forklarer Andreas Forsgren, in-
frastrukturstrateg i Umeå kom-
mune. 

– I prosjektet skal vi jobbe ak-
tivt med koblingen til nærings-

livet over landegrensene gjen-
nom case- og pilotstudier. Det-
te kan for eksempel være digi-
talisering av godstransport i 
korridoren, sier Anna Måtts i 
VASEK, Vasaregionens Utvi-
klingsselskap.

Mer på gang
Partnerskapet har også et inno-
vasjonsprosjekt under oppsei-
ling, men det er fortsatt til be-
handling i EUs Botnia Atlanti-
ca-program. Det dreier seg om 
et tvilling-prosjekt med en ver-
di på 40 millioner kroner over 
en toårsperiode, et prosjekt 
Nordland fylkeskommune også 
har ønsket velkommen.

– Det vil blant annet bygge 
opp FoU-miljøet på Campus 
Helgeland, med videreutvik-
ling av innovasjonsforskning. 
Dette samarbeidet er veldig 
viktig, og bidrar til kunnskaps-

utvikling mellom tre land. For 
at vår region skal kunne kon-
kurrere med resten av verden, 
trenger vi god kunnskapsutvik-
ling, tilføyer Majken Hauknes, 
prosjektleder i RU.

"
Det er ikke 
mange steder 
man har denne 

typen samarbeid
anna MåttS
VASEK

Ordfører Geir Waage er også 
veldig fornøyd.

– Det er viktig å tenke på ak-
sen mellom øst og vest og vi po-
litikere må se på hva vi kan bi-
dra med på en god måte nå og 
for framtiden. Transportlinjene 
fra nord til sør er så godt som 
fulle. Derfor er dette samarbei-

det veldig spennende, også 
med tanke på at det ligger hav-
ner i begge ender. Derfor er det-
te samarbeidet veldig spennen-
de, ikke minst i et nordområde-
perspektiv. Dessuten blir hav-
nen i Mo i Rana enda mer at-
traktiv så snart vi har fått på 
plass dypvannskai som kan ta 
imot enda større skip, forklarer 
han. 

PROSjektet
 ■ Midt Skandia, Rana 
kommune, RU, Mo i Rana 
havn, Helgeland havm, 
MIP, PLU og Nordland 
fylkeskommune er norske 
finansiører i prosjektet.

 ■ De vil også arbeide for å 
tilføre mer ressurser og 
høyere status for  
TEN-T-forbindelsen.

Går sammen om prosjekt langs E12 til om lag 25 millioner kroner

til bords med naboen

Rana: BO Interiør er den første selvsten-
dige butikken i Rana med egen nettbutikk, 
skriver butikken i en pressmelding.

– Tanken er at vi skal gå fra å være en 
lokal butikk til å tilby varer nasjonalt, 
forteller Bente Fagerthun, daglig leder ved 
BO Interiør. 

– BO ønsker å følge med i tiden, og nå 
møter vi kundegruppen vår der de er – på 
nett, forklarer Fagerthun som synes det er 
så spennende å komme på jobb om 
morgenen og se at det har kommet nye 

bestillinger.
– Siden lanseringen 22. april har vi fått 

bestillinger fra både Harstad, Brønnøysund 
og Fauske – til og med Rana, sier Bente 
Fagerthun.

– Mange foretrekker å gjøre shoppingen 
på nett, og hvorfor ikke støtte opp om 
lokalt næringsliv samtidig?

BO Interiør startet opp høsten 2014 med 
en intensjon om å lage en lokaleid godteri-
butikk for interiørelskere og «hvermann-
sen».

Fra lokalt til nasjonalt


