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FRONTPAGE / PLUSS / – Mulig å realisere prosjektet i år

Det kan potensielt være mange statlige kroner å hente på å komme i gang med tunnelprosjektet Garten - Storfosna i inneværende år. Her
utstikten fra Garten mot Storfosna. Foto: Jakob Ellingsen

Undersjøisk tunnel:

– Mulig å realisere prosjektet i år
Sør-Trøndelag fylkeskommune er lovet svar fra Kommunal- og
moderniseringsdepartementet i månedsskiftet. Rolf Granlund tror det
kan gå fort mot prosjektstart etter den økonomiske avklaringen.
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 LESES NÅ

Lite og mørkt dyr skadet bil

- Vi er lovet et svar med avklaringer fra Kommunal- og
moderniseringsdepartementet (KMD) i dette månedsskiftet, så år vi se
hvordan situasjonen er etter det. Det skal være mulig å realisere prosjektet i
2017, sier Rolf Granlund i samferdselsavdelingen i Sør-Trøndelag
fylkeskommune.

120 km/t rett i bergveggen
tar seg slik ut

Ørland kommune har prosjektert med at fergeavløsningsmidler skal
ﬁnansiere hele tunnelprosjektet mellom Garten og Storfosna.
Ordningen for fergeavløsning er i endring med nye regler og satser som trer i
kraft fra nyttår.

Runa Grydeland skuﬀet over
egen innsats

Det kan være store økonomiske forskjeller på om tunnelprosjektet kommer i
gang før nyttår. Men hvor store forskjellene er vil komme an på avklaringer
fra staten.

Hinder av veien
I slutten av juni i år ble det klart at Vegdirektoratet gir sin tilslutning til at
tunnelen mellom Garten og Storfosna år dispensasjon fra kravet om at nye
tunneler ikke år ha en stigningsgrad på mer enn fem prosent. Fordi det ikke
er geograﬁsk mulig med andre løsninger år tunnelen ha en stigningsgrad på
åtte prosent.
- Dette var det siste hinderet for tunnelen. Dette burde være en ﬂaggdag. Jeg
gleder meg til den største salven sprenges og tunnelen tar form, sier
varaordfører i Ørland kommune og medlem av prosjektgruppa for tunnelen i
kommunen, Finn Olav Odde, i det dispensasjonen ble klar.
Les også: - Dette var det siste hinderet for tunnelen

Saken fortsetter etter annonsen.
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Fant våpenskjoldet
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Den mektige adelsslekten Bolt døde ut på
tampen av middelalderen. Nå er
våpenskjoldet funnet på Austrått i Ørland.
LES MER

Kraftlaget tilbyr
solceller
Rissa Kraftlag medgir at de nå
konkurrerer mot seg selv når de som første
kraftlag i Fosen tilbyr pakkeløsninger på
solcellepaneler. I tillegg kjøper kraftlaget
overskuddskraft som solcellene produserer,
fra kunder som har montert det på husene
sine. LES MER

Dagens fosning:

- Hadde aldri
kommet så langt
uten mamma og pappa
Bueskyttertalentet Runa Grydeland har
mange jern i ilden, og forsøker å holde fokus
på sykepleierstudiene samtidig som hun
trener til VM i oktober. LES MER

Fosen Trapp &
Interiør AS ser
dagens lys
Etter å ha snakket om det i ﬂere år har tre
snekkere tatt ideen om egen bedrift et
trappetrinn opp. LES MER

To ordninger
I dag er det to ulike økonomiske ordninger for fastlandsforbindelser som
erstatter fergesamband. Fergeavløsningsordningen gir økonomisk
kompensasjon for fylkeskommunale fergesamband som erstattes helt med
fastlandsforbindelse. Fergeavkortingsprosjekter år liknende støtte gjennom
en annen ordning for vegforbindelser som erstatter deler av et
fergesamband.
På spørsmål fra fylkeskommunen, har Samferdselsdepartementet gitt en
forhåndsavklaring om fergeavløsningsordning på Garten - Storfosna i et brev
i midten av august.
- Fylket mener, og har ment i lang tid at Garten - Storfosna og Leksa - Værnes
er to forskjellige fergesamband. Staten har gitt støtte som om det er ett
samband, noe fylket har klaget på mange ganger. Staten har ﬁnansiert hele
sambandet rimelig greit så vi har ikke lagt mye energi i antallet samband,
sier Granlund.
- Med ny kostnadsnøkkel for støtten til alle landets fylker i forbindelse med
fergesamband fra 2018, vil antall samband år vi en endret situasjon der
antall samband år større økonomisk betydning, sier han.
Parallelt forteller Granlund at fylket er lovet et svar fra KMD i månedsskiftet
august september for å å klarhet i om Garten - Storfosna og Leksa - Værnes
blir betraktet som to samband fra 2018 i det nye økonomiske regimet.
- Om det telles som ett eller to samband har stor betydning økonomisk. Det
igjen har betydning for fergeavløsningsmidlene og økonomien i
tunnelprosjektet, forklarer Granlund.

Gamle satser
Granlund forteller at det ﬁnnes mange trekant-samband over hele landet der
et fergesamband betjener tre fergeleier.

Saken fortsetter etter annonsen.
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- Men sambandet på Fosen er et ﬁrkantsamband og det er det ikke mange
som har. Det er derfor KMD gir den avklaringen de gjør. Situasjonen er
spesiell, sier han.
Dersom tunnelprosjektet realiseres i år, vil det være anledning til å å støtte
etter de gamle fergesatsene som fases ut til nyttår.
- Om man kan bruke den gamle nøkkelen og behandle Garten - Storfosna og
Leksa - Værnes som to samband blir det mye mer gunstig økonomisk enn om
det er to samband med ordningen som trer i kraft til nyttår. Her er det mange
parallelle prosesser på gang, sier Granlund.

Fra fergeleiet på Garten tidligere i sommer. Kanskje blir det bare en ferge som går
herfra i fremtiden, den mellom Leksa og Værnes. Fergen til Storfosna kan bli
erstattet av tunnel. Foto: Jakob Ellingsen

Rask start
Granlund forteller at fra fylkeskommunens side vil avklaringen fra KMD
være avgjørende for å komme i gang med prosjektet med en
eventuellinvesteringsbeslutning i år.
- Vi gjør opp status når vi år svar på de feilene vi mener Staten har gjort i å
beregne antall samband i Sør-Trøndelag og dermed også økonomien. Så år
vi se hvordan de korrigerer feilene og dermed økonomien i tunnelprosjektet.
Det skal være mulig å realisere prosjektet i 2017 for å benytte dagens satser
før endringen, men vi er avhengige av disse økonomiske avklaringene, sier
Granlund.
Fra en investeringsbeslutning vil det trolig ta ﬂere år før en tunnel står klar
til bruk. Først må prosjektet, som har en verdi på i overkant av 300 millioner
kroner, ut på anbud og deretter må selve tunnelen bygges.

Avventer

Ørland kommune har hyret inn Odd Moldestad til å sitte i arbeidsgruppa for
tunnelprosjektet. Han sier at Samferdselsdepartementets brev, som
betrakter de ﬁre fergeleiene som et samband, stadfester status slik
prosjektgruppa har vurdert situasjonen.

Saken fortsetter etter annonsen.
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- Prosjektet vårt er et fergeavkortingsprosjekt. I en ny ordning fra neste år
blir fergeavkortingsprosjekt del av samme ordning for fergeavløsning. Vi
avventer videre drøftinger før Sør-Trøndelag år svar fra KMD, sier Odd
Moldestad.
Mer å lese på Fosna-Folket:

Et skritt nærmere

Fylkesrådmannen

- Jeg bruker fritidsboligen

undersjøisk tunnel

vender tommelen ned for

ved Garten så mye jeg

undersjøisk tunnel

kan. Nå får jeg brukt den
mer.
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