
Samarbeidet om ny 
bompengefinansiert veg 
mellom Steinkjer og 
Namsos knaker i sammen-
føyningene. Uten politisk 
enighet kan prestisje-
prosjektet falle i grus.
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Det var opprinnelig innkalt til 
et krisemøte i den politiske sty-
ringsgruppen 31. januar. Her sit-
ter ordførerne i de seks berørte 
kommunene Steinkjer, Verran, 
Namdalseid, Osen, Flatanger 
og Namsos. Fylkesråd 
for samferdsel, Tor Erik 
Jensen (bildet), er med 
i styringsgruppen. Til 
møtet som er berammet 
skal også rådmennene i 
kommunene delta.

Nå viser det seg imid-
lertid at Verran har problemer 
med å møte på den avtalte datoen. 
Årsaken til det er at kommunen 
på nevnte dato skal være 
vertskap for et større 
skogmøte i Follafoss. For-
mannen i styringsgruppa, 
Namsos-ordfører Morten 
Stene (bildet), gir uttrykk 
for at det haster med å få 
avviklet møtet. Overfor 
Trønder-Avisa gir han uttrykk for 
at det ikke er enkelt å få omberam-
met møtedato når seks ordførere, 
med like mange rådmenn, samt 
fylkesråden for samferdsel og av-
delingsdirektøren for vegvesenet 
skal møte. Han gir uttrykk for 
overraskelse over at det er kommet 
avbud fra Verran. Svaret herfra er 
skogmøtet var innkalt for lang tid 
siden, hvor delvis de samme per-
soner er invitert. Alle synes imid-
lertid at det haster med å komme 
sammen for en samtale om og få 
gjort et vedtak om Fv. 17-prosjek-
tets videre skjebne som allerede er 
forsinket med en måned. Dersom 
Verran ikke kan være til stedet vil 
det kunne ble gjort vedtak uten at 
kommunen er representert.

Første etappe 
Vegkontoret er engasjert i å utar-
beide en plan for vegprosjektet, og 
det er første etappe – et delprosjekt 
for strekningen Kvarving, Verran 
og fram til Sprova som nå er frem-
met og som har satt sinnene i kok 
blant Verrans fremste politikere. 
To ganger har formannskapet be-
handlet saken. De mener forslaget 
fra vegkontoret bryter med den 
opprinnelige enigheten om trasé-
valg med bru fra Vestvik til Strøm-
nestangen, og har derfor kort og 
godt nektet å legge forslaget ut 
på høring. Saken er returnert til 
vegkontoret. På et nytt formann-
skapsmøte stilte avdelingsdirek-
tør Olav Kåre Fuglem opp for å roe 
gemyttene, og ikke minst for å for-
klare vegkontorets måte å arbeide 
på, og årsaken til at de allerede i 
en tidlig fase har funnet det riktig 
å utrede alle tenkelige alternati-

ver – blant annet en løsning med 
traseer over Dalbygda og i tunnel 
fram til Sprova.

Avvist
Alternative vegføringer nord for 
Hjeldbotn er ingen løsning for folk 
i Verran, og formannskapet ga på 
det andre møte Verran-ordfører 
Frank Christiansen klar beskjed 
om sette foten ned for opplegget 
som er kommet fra vegkontoret. 
Sammen med sin rådmann, Jacob 
Almlid, akter han å gjøre det på 
krisemøte det nå er innkalt til.

– I forhold til opprinnelig ved-
tak om vegføring over Strømnes-
tangen og til Vestvik, opplever jeg 
at vegkontoret nå gjør en «kuven-

ding», sier Christiansen. 
Han savner et godt svar 
på hvorfor det skal bru-
kes tid og penger på utred-
ning av alternativer som 
ikke er noen løsning for 
folk i Verran. Ordføreren 
minner om at initiativet 

til den nye nettopp kom fra Verran.
– Jeg forstår at vegkontoret 

føler en forpliktelse til å utrede 
alle tenkelige alternati-
ver. Skulle det imidlertid 
komme innsigelser mot 
den opprinnelige planen 
som er forankret i vedtak 
i den politiske styrings-
gruppen, så er det min 
oppfatning at vi får ta 

dem under marsjen.

Oppgitt
Tor Erik Jensen er oppgitt over 
holdingen i Verran formannskap, 
og viser til at prosjektet allerede 
er blitt forsinket med en måned 
på grunn av den steile holdnin-
gen til politikerne i Verran.

– Som veieier har jeg personlig 
garantert overfor ordfører Frank 
Christiansen at vegen kommer til 
å gå i bru fra Strømnestangen til 
Vestvik. Det som skuffer meg er 
at politikerne i Verran ikke skjøn-
ner at alle alternativer må utredes 
samtidig, sier Jensen. Han viser 
til at en slik framgangsmåte vil 
være tidsbesparende.

Fylkesråden håper inderlig at 
politikerne i Verran firer, og med 
henvisning til holdningen i Nam-
sos minner om at samarbeidet 
begynner å bli temmelig skjørt.

Delikat
Avdelingsdirektør Olav Kåre Fu-
glem innrømmer at problemet er 
delikat. Det kommer ikke minst av 
det faktum at det er kommunene 
Verran og Steinkjer som er ved-
taksorgan for den delplanen som 
er fremmet. Steinkjer formann-
skap har fattet vedtak om at utkas-
tet fra vegkontoret kan legges ut 
til høring, men gjort det klart at de 
forutsetter at vegen blir ført i bru 
fra Vestvik til Strømnestangen.

Avdelingsdirektør Fuglem viser 
til at planarbeidet fra deres side føl-
ger vanlig prosedyre, og at de ser 
det som avgjørende å utrede alle 
tenkelige alternativer samtidig.

– Vi er i en tidlig fase med ar-
beidet, og mener kort og godt det 

er riktig å fremme utrednings-
programmet til høring hvor alle 
inviteres til å komme med inn-
spill, sier Fuglem.

Han viser til at Fylkesmannen 
skal uttale seg i sakens anledning 
og at jordvern, miljø og vernein-
teresser er av de forhold som skal 
avklares her. Fylkeskommunes 
administrasjon skal undersøke og 
ta standpunkt til arkeologiske for-
hold, mens Kystverket skal vurde-
re og ta stilling til bruspørsmålet.

– Vår erfaring er at det er rik-
tig å ta med alle sider av en sak 
fra starten, sier Fuglem.

Han har til fulle fått erfare at 
det nå skjer en politisk tautrek-
king mellom berørte parter.

– Som faginstans holder vi 
oss unna den, men vi har vel en 
stund sett at det er en kjempeopp-
gave å bli enig om et felles opp-
legg, sier Fuglem.

Nyvegen er kostnadsberegnet 
til 1,3 milliarder kroner. Fylkes-
kommuner har allerede garan-
tert for 40 prosent, mens de reste-
rende 60 prosentene skal finansi-
eres ved hjelp av bompenger.

– Dersom samarbeidet ryker 
står vi igjen med fylkeskommunes 

midler, og vi får ikke til all verden 
for beløpet fylkeskommunen har 
garantert for, sier Fuglem.

Dårlig start
Formannen i styringsgruppa, 
Morten Stene, legger ikke skjul på 
at han synes arbeidet med vegsa-
ken har fått en dårlig start. Nå er 
det ikke bare i Verran det er skep-
sis til Fv. 17-prosjektet. Da Namsos 
kommune i sin tid behandlet sa-
ken, var det et knapt flertall som 
sluttet seg til forprosjektet, men 
her er det prinsipielt mot bompen-
gefinansiering. Det ligger i kor-
tene at 60 prosent av kostnadene 
skal dekkes av bompenger.

Namsos-ordføreren skjønner 
ikke at det skal være noe som 
helst problemer forbundet med 
å utrede flere alternativer.

Med den steile holdningen 
som er kommet til uttrykk fra 
politikerne i Verran, frykter han 
at motstanderne i Namsos kom-
munestyret vil øke. Han innser 
imidlertid at de øvrige kommu-
nene ikke har makt og myndig-
het til å overstyre delplanen som 
nå foreligger hvor nettopp Ver-
ran er vedtaksmyndighet.

Trasé-uenighet kan
velte fylkesveg 17
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■ FAKTA
Fylkesveg 17

■ Tanken om en vegføring fra Verran 
over Strømnestangen i bru over 
Hjeldbotn ble lansert på 90-tallet. 
Det ble opptakten til en bredt sam-
arbeid om ny, bompengefinansiert 
veg til Namsos som et spleiselag 
mellom Nord-Trøndelag fylkeskom-
mune, og kommunene Steinkjer, 
Verran, Namdalseid, Flatanger, Osen 
og Namsos.

■ 30. september 2009 var pådriverne 
for vegprosjektet samlet i Steinkjer 
rådhus ikledd vester med påskriften 
«Rett, slett og sikkert».

■ En oppglødd Namdalseid-ordfører 
Steinar Lyngstad snakket vedtaket i 
fylkestinget som en skikkelig glad-
melding.

■ Det ble poengtert at planarbeidet 
skulle starte rimelig raskt. Med den 
store regionale enigheten som var til 
stede, regnet man med å starte det 
fysiske arbeidet i 2012 og at vegen 
skulle være sluttført i 2016.

■ Finansieringsvedtaket i fylkestinget 
beløp seg til 520 millioner, og det 
resterende beløpet opp mot ansla-
get på 1,3 milliarder skulle innkre-
ves ved hjelp av bompenger.
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