
Kommunedelplan E6 Nordkjosbotn – Storfjord grense 

Informasjon og synspunkter til kommunestyremøtet 21. august 2007: 
 
Målene for kommunedelplanen er: 

• å øke trafikksikkerheten 

• å bedre bo- og miljøforholdene for lokalbefolkningen 

• å bedre transportkvaliteten for gjennomgangstrafikken 

 
Statens vegvesen har anbefalt en utbygging etter alternativ 3 eller 3US. 

Alt. 3 (helt avkjøringsfri vei) vil øke trafikksikkerheten og bedre transportkvaliteten for 
gjennomgangstrafikken, men utbyggingen krever at det må bygges både samleveier og støyskjermer 
på begge sider av E6. 
Dette vil dele bygda i to og rasere bo- og miljøforholdene for lokalbefolkningen. Det vil også gjøre det 
vanskeligere å drive jordbruk og vil gjøre eiendommene mindre verdt. 
Prismessig er dette alternativet bare 5 mill. kroner billigere enn alternativ 2, og det før utgifter til 
støyskjerming og rassikring er tatt med. 

Alt. 3US (utbedringsstandard) betyr at vegen skal utbedres, men at avkjøringene skal beholdes. 
I Planhefte 3, side 29 fra Statens vegvesen uttales det følgende: ”Bredere veg og standardhevning, vil 
medføre økt fartsprofil, noe som igjen kan medføre at bilister velger en høyere hastighet enn den 
skiltede hastigheten”  
Ulykkesfrekvensen mellom Fagerli og Øvergård er på 0,55 mens gjennomsnitt for europaveier i Troms 
er på 0,21. ”Antall ulykker på strekningen er høyere enn sammenlignbare strekninger i Troms”.  
(Notat til planhefte 3 fra Statens Vegvesen, side 1) 
Vi er redd for at en standardhevning med bibeholdelse av avkjøringene ikke vil bedre ulykkestallene 
på nevnte vegstrekning. 
 

I høringsrunden i 2001 anbefaler Balsfjord kommune at alternativ 2, 5, 7 blir lagt til grunn for den 
videre planleggingen av ny E6, da det medfører minst sjenanse og ulempe for bosetning og landbruk 
på strekningen. 
(Planhefte 3, side 16) 

Fylkeslandbruksstyret slutter seg til kommunestyrets vedtak sommeren 2001 der kommunestyret 
anbefaler trase 2, 5, 7.  
Fylkeslandbruksstyret uttaler: ”Dette er et trasevalg som fylkeslandbruksstyret finner egnet for å 
ivareta landbruksinteressene i dalføret”. 
(Planhefte 3, side 12) 
 

Vi mener at alternativ 3US ikke vil oppfylle noen av målene i kommunedelplanen! 
Alternativ 3 vil nok øke trafikksikkerheten og bedre transportkvaliteten, men vil dele bygda i to og 
rasere bomiljøet og jordbruksarealene. 
Alternativ 2 vil oppfylle alle målene i kommunedelplanen. I tillegg unngås utgifter til skredsikring og 
støyskjerming. 
Alternativ 2, 5, 7 vil øke trafikksikkerheten og bedre transportkvaliteten, men vil kreve skredsikring 
og støyskjerming ved Øvergård.  
 
Vi minner om at kommunen står fritt til å velge trase og vi oppfordrer kommunestyret til å velge en 
vei for framtida. 
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