
Vil ikke at bygda raseres 

BALSFJORD: Beboere på strekningen Nordkjosbotn – Storfjord 
grense er i harnisk over at de nå kan risikere å få ny E6 mellom 
husene. Noe de mener vil rasere både boforhold og dyrka mark. 

Leif A. Stensland 

Sist søndag møttes beboerne til møte i ungdomshuset på Ruud. Et møte som 
kom i stand etter Balsfjord formannskaps vedtak 14. oktober i år, samt den 
påfølgende usikkerhet og diskusjon om hva vedtaket innebærer.  
 
Grundig dokumentasjon 
 
Nå får samtlige kommunestyremedlemmer anledning til å sette seg grundig inn i 
saken. 
 

- Vi har samlet alle offentlige dokumenter for denne saken i en database på 
CD, som er sendt til samtlige representanter i Balsfjord kommunestyre. 
Dette fordi vi mener det er en viktig forutsetning for å kunne fatte en 
begrunnet beslutning i en sak er at man har alle relevante opplysninger lett 
tilgjengelige, sier Torbjørn Borge.  

Som talsmann for beboerne viser han til en sak som har pågått siden slutten på 
90-tallet. 

- I kommunedelplanen, vedtatt av et enstemmig kommunestyre i 2007, ble 
det bestemt at ny trasé for E6/E8 skulle følge sørsiden av dalføret. Dette, 
som er alternativ 2, ble av NVE og Fylkesmannen betegnet som det minst 
ønskelige ut fra vernehensyn. Begge etatene listet opp krav til videre 
utredninger og mulige innsigelser. Statens vegvesen på sin side ”truet” 
med å sende hele saken til Miljøverndepartementet for avgjørelse, 
forklarer Borge. 

Krever stø kurs 

Til tross for sterke signaler fra disse tre tunge statlige etatene har kommunen 
helt fra starten vært klar på at en slik trafikktung stamvei må bygges for framtida 
og legges utenom bo- og jordbruksområder. 



- Vi som bor på strekningen Tu – Trangen vil argumentere for at 
kommunen fortsatt må holde stø kurs i denne veisaken. Statens vegvesen 
kan bygge vei slik at skadevirkningene på naturen blir minimale eller 
kanskje helt eliminert og dermed unngå innsigelser fra NVE og 
Fylkesmannen, sier Borge. 

Frykter rasering 

Etter at formannskapet i høst innstilte på at kommunedelplanen oppheves frykter 
han at bygda deles i to. 

- Det ble samtidig vedtatt at det startes helt ny prosess for trasévalg. Ny trasé 
anbefales å følge nåværende alternativ 2, men i tilfredsstillende avstand 
fra Nordkjosvassdraget. Dersom kommunen likevel ikke får gjennomslag 
for dette alternativet blir resultatet at vi som bor på nordsiden av dalføret 
får den nye stamveien mellom husene. Dette vil medføre en rasering av 
bomiljøet for 25 husstander, dele bygda i to og legge beslag på det meste 
av dyrket mark på strekningen, fastslår Borge. 

Da saken i aller høyeste grad gjelder framtida for beboerne i området mener han 
at alle disse er berettigede aktører i prosessen. 

- På søndagens møte fattet vi vedtak der vi ønsker samarbeid og dialog for å 
få en løsning som er akseptabel for alle parter. Veimøtet vedtok 
enstemmig en veilinje som ønskes utredet i henhold til krav fra NVE og 
Fylkesmannen i Troms. Det jeg kan si om møtet er at det var 100 % 
enighet om at en slik tungt belastet stamvei skal og må legges utenom bo- 
og jordbruksområder. Ingen er i mot å ta vare på naturen, men det er ille 
at bomiljø og gårdsdrift blir satt opp mot vern av naturen. Det burde være 
plass til begge deler, avslutter Torbjørn Borge. 

 

Billedtekst Ny veitrasé 1: ØNSKET VEITRASÉ: Veilinja, slik beboerne ønsker den 
skal bli seende ut, er på 15 400 meter. Samtidig poengteres det at ny trasé for E6 
må legges utenom bo- og jordbruksområder. 

 


