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Tilbakemelding på referat samt presisering av NVEs vurderinger
Det har 11.11.2010 vært avholdt møte mellom Statens vegvesen (SVV), Fylkesmannen
miljøvernavdeling (FM) og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) for vurdering av
planverk for ny E6 mellom Nordkjosbotn i Balsfjord kommune og Hatteng i Storfjord
kommune. Kommunedelplanene som foreligger har svært ulik detaljeringsnivå, og i tilknytting
til oppstart av reguleringsplan ønsket SVV tilbakemelding på plangrunnlag og utredningsnivå.
Referat fra møte ble sent ut 12.11.2010.
NVE ønsker med dette brevet å gi en generell tilbakemelding på det NVE mener er viktig
videre i prosessen.
Planlegging av traseen har i hovedsak foregått for over 20 år siden i Storfjord kommune og for
10 år sedan i Balsfjord, (vedtaket fra Balsfjord er alikevel fra 2007 etter at det ikke har vært
fremdrift på flere år). Vi skjønner problemstillingen med at det å begynne med ny planlegging
tar tid og er kostnadskrevende, men å begynne med dårlig grunnlag er heller ikke ønskelig. Den
vedtatte traseen i Balsfjord ligger i dag på motsatt side av eksisterende vei og i delvis i urørt
område langs et verna vassdrag. Barrierevirkningen med større veier på begge sider av
vassdraget blir stor (den nye veien skal også gjerdes inn etter kommunens ønske). Det verna
vassdraget renner i et dalføre som smalner av og landskapsvirkningen blir betydelig med to
parallelle veier. På Storfjordsiden er veitraseen lagt ned i kantsonen av vassdraget samt at
kryssing av vassdraget er lagt til samløpet av Signaldalselva og Sommersethelva. For
vassdragene
løsningen.

ser det ut som om de to valgte traseene samlet gir den minst ønskelige

I Balsfjord kommune utarbeides det nå som nevnt en kommuneplan og det skjer en økt
tilrettelegging av store næringsarealer i kommunen. Det blir sammen med nye traser for E6 og
kraftlinjen stort press på arealene i Nordkjosbotn. Kommunen har også nevnt ny kryssing av
elva i tilknytting til industriområdet som ønskelig. Vi mener at presset på arealer er større i dag
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planprosess og vedtak i kommunen 2003-2007. For elvas del er det viktig med en analyse av
hvordan allmenne interessen knyttet til vassdraget kan ivaretas i en videre prosess. Den valgte
traseen i Balsfjord kom dårligst ut på naturmiljø samt på konsekvenser for
landskapsbildet. Vi mener derfor at utbyggingene må ses i sammenheng og effekten på
landskapet vurderes. Vi støtter derfor Fylkesmannens forslag om et stedsutviklingsprosjekt der
eksisterende utredninger kompletteres etter behov. NVE ønsker også at det utføres en
naturtypekartlegging i henhold til dagens krav på Balsfjordsiden.

I Storfjord kommune ønsker vi ikke at en 25 år gammel trase skal legge premissene for et valg
utfra dagens kriterier, men ønsker at saken utredes som ny sak. Dvs, at man ikke låser seg til
dagens valg av trase. NVE er spesielt opptatt av kryssingen ved samløpet av Signaldalselva og
Sommersethelva samt at veien er foreslått delvis ned i vassdraget.
Rasfare må som nevnt i referatet også vurderes for de ulike strekningene. Spesielt viktig er det
også å kartlegge grunnforholdene i området med tanke på områdestabilitet og kvikkleire.
Vi blir gjerne med på dialog med kommunene om videre planprosess og avventer SVV
tilbakemelding om dette.
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