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Tester kaia i Todalen mandag kveld
Den mobile ferjekaia i Todalen ligger an til å bli operativ i løpet av ettermiddagen i dag.
Førdefjord går ut til Todalen i kveld for å teste kaia. Dersom kaia fungerer som den skal, blir
det oppstart av ordinær ferjerute fra tirsdag.
Etter en massiv arbeidsinnsats ligger det an til at den mobile ferjekaia i Todalen kan tas i bruk i løpet
av mandagen (med full ferdigstillelse i løpet av tirsdagen). Fjord1 går inn med ferja Førdefjord fra
Kristiansund til Todalen i løpet av kvelden for å teste kaia.
Liggekai for Førdefjord på natten blir Halsa. Det medfører at første avgang på morgenene fremover vil
gå fra Kvanne kl. 8.15. Det vil gå til sammen 5 avganger tur/retur Kvanne. Surnadal kommune vil
legge ut ferjerute på sine nettsider. Statens vegvesen gjør oppmerksom på at rutetidene kan bli endret
når en har kommet seg i gang, kjenner seilingstiden og om det eventuelt dukker opp forhold som vi
ikke forutså i planleggingen av rutetabellen. Avgjørelsen om når første avgang i morgen tidlig går,
blir tatt etter at kaia er testet ut i kveld.
- Vi er glad for at vi nå kan gi folk i Todalen beredskapsferja vi har lovet dem. Det er lagt ned en stor
arbeidsinnsats både fra vår side og fra Mesta for å få dette til. Så snart rasstedet er friskmeldt av
fjellsikringsteamet, vil vi sette stort trykk på arbeidet med å få på plass en kjørbar veg, sier
avdelingsdirektør i Statens vegvesen, Knut Nauste.
Arbeidet med rassikring vil fortsette utover i uka. I dag har det ikke vært mulig for klatrerne å gå i
fjellet fordi regnet har gjort rasrenna glatt og utrygg. Værmeldingene for morgendagen er
motstridende, så teamet fra Betongrenovering vil uansett reise ut til raset for å kunne vurdere
muligheten for å jobbe. Det jobbes samtidig med å få på plass mannskap og utstyr som kan rydde skog
fra rassidene.
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