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Storfjord 

 

Av Emil Sjøtun, Nordkjosbotn 

 

Statens vegvesen har i brev til Balsfjord kommune av 14. juli 2011 "anmodet om vedtaksendring 

Nordkjosbotn-Storfjord grense". Dette kan synes merkelig så lenge Balsfjord kommune har et 

enstemmig vedtak fra 2007 om at de vil ha alternativ 2.  

Først litt om naturgitte forutsetninger: 

Når det gjelder alternativ 2 så foreligger fare for steinsprang og større ras cirka fra vannkummen til 

Bewi og vestover forbi vektstasjonen. Fra nevnte kum og østover kan en selvfølgelig ikke garantere at 

steinsprang og ras aldri kan forekomme, men faktum er at fjellformasjonene fra nevnte punkt og helt 

til Oteren virker meget stabile. Dessuten har jeg aldri hørt at det har gått verken snø- eller steinras på 

denne strekningen som er ønsket av både bygdefolk og et enstemmig kommunestyre. 

Når det så gjelder alternativ 3, eller 3 US, så er den tenkt å krysse Nordkjoselva i nærheten av Heimly 

og komme inn på eksisterende E6/E8 ved Thue. Nyvegen vil her passere et område med et nokså 

høyt artsmangfold av fugler, og det skiller seg ut fra øvrige områder i dalen med et rikere 

sammensatt fulgeliv.  

Så til de geologiske og naturgitte forhold: 

En viss fare for blokksprang foreligger noen hundre meter fra Thue og østover. Videre oppover virker 

fjellformasjonen også her å bestå av stabile formasjoner. Imidlertid er strekningen forbi Øvergård og 

oppover snøskredutsatt. Jeg forstår ikke at Statens Vegvesen som ansvarlig planlegger kan gå for 

denne løsninga, og totalt overse risikoen for storras. Minner om at det ofte går snøskred på en plass 

vi kaller "Skrean", og jeg husker et ras som var cirka 1 kilometer bredt. Raset gikk fra mellom Trangen 

og Øvergårdbakken, og gikk tvers over elva og stoppet mot fjøset ved Elvekroknes. Enda tidligere gikk 

det et ras som var cirka 2 km bredt. Det begynte på Trangen og sluttet oppe i Kila. Dette raset krevde 

fem menneskeliv.  

Og akkurat her ønsker Statens Vegvesen, Fylkesmannen og Norges Vassdrags og Energidirektorat å 

legge nye E6/E8. 


