Rjukan 03.07.2017

STATUS ”Et sprekere og mer tilgjengelig Gaustaområde”
Etter en lang prosess med valg av entreprenør, finansiering og søknader er vi nå klare til
å starte opp fase 1 av prosjektet ”Et sprekere Gaustaområde”
Fase 1 består av 6 km turvei med lys fra Bygget i vest til Vatnedalen i øst.

Fase 1 har en nå en kostnad på kr.14.400.000.- inklusive mva. etter justeringer av trasè,
gjennomgang av tilbud fra entreprenører og noen endringer i oppdragsmengden.
Pr. i dag har vi fremskaffet kr.13.300.000.Vi har hatt en ny runde med grunneiere og utbyggere hvor de fleste har sagt seg villig til
å øke bidragene for å komme i mål med prosjektet. Dog gjenstår det fortsatt
kr.1.100.000.- for fullfinansiering av fase 1.
Vi velger likevel å starte arbeidet med håp om at vi får restbeløpet på plass i løpet av
høsten 2017. Skulle det ikke komme på plass vil prosjektet måtte stoppe opp når
pengene er brukt opp.
Entreprenør er valgt og avtale er signert med Skårberg Maskin fra Atrå. Her har vi avtalt
en fastpriskontrakt som gjør at entreprenør bærer risiko ved evt. overskridelser. Det har
vært helt avgjørende å få den type kontrakt på plass.
Siste innspurt har har tatt noe lenger tid enn planlagt, blant annet fordi behandlingen av
vår søknad i Tinn kommune ble utsatt til 21. Juni. Kommunestyret har nå bevilget
kr.1.000.000.- til prosjektet i tillegg til allerede 1.500.000.- fra Næringsfondet.
Oppstart skjer så snart nødvendige tillatelser blir gitt fra Tinn Kommune og
vi regner med byggestart i månedskiftet juli/august 2017.
Vi håper å kunne ferdigstille hele fase 1 i høst, men det er selvfølgelig væravhengig. Det
er viktig å ferdigstille prosjektet bit for bit og på mest mulig effektiv måte slik at arbeidet
kan avsluttes uten problemer når snøen kommer.
Med ønske om en god sommer!
Med vennlig hilsen,
Arbeidsgruppen i ”Et sprekere Gaustaområde”

