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Svar på interpellasjon til kommunestyret 22.6.17 - Storslett sentrum må ikke 

bli et fremtidig stort veikryss 

Som representanten John Karlsen påpeker er det seint for denne type innspill når 

formålet er å endre trasé for E6. Det var som representanten er kjent med en stor 

debatt om dette før arealplanen ble vedtatt i 2014. Det ble av daværende 

kommunestyre vedtatt at E6 fortsatt skulle gå gjennom Storslett sentrum slik som i 

dag. Senere har nåværende kommunestyret gjennom sitt vedtak i saken om 

kommunal planstrategi, bestemt at en ikke rullerer arealplanen denne perioden. 

 

Da det kom opp at Statens vegvesen(SVV) måtte bytte Storslett bru, var ordførers 

første tanke om det var mulig å legge om E6 for å slippe midlertidig bro i sentrum, 

dette ble da tatt opp med SVV. Svaret var at de ikke kan vente så lenge med å bytte 

bro, slik at dette var en uaktuell problemstilling. På grunn av bruas befatning er 

SVV tidsramme for dette arbeidet ferdigstilling i løpet av ca. 3 år. En omlegging av 

E6 med ny bru er så kostbar at den må prioriteres i Nasjonal transportplan(NTP). 

NTP er vedtatt inneværende uke av stortinget, og er ikke gjenstand for ny 

behandling før i 2021. 

Så er også representanten Karlsen, med sin politiske erfaring, klar over hvilken 

utfordring det er å få nye prosjekter tidlig prioritert i NTP. Som eksempel kan 

brukes E6 utenom Narvik sentrum som har vært inne i 2 perioder, men som etter 

behandlingen denne uke er ute. Dette innebærer at hvis en ønsker å starte et slikt 

prosjekt, må ha et langt tids perspektiv på gjennomføring. Og en vil ikke under 

noen omstendighet komme utenom midlertidig bru og bytte av eksisterende bru på 

Storslett. 
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Så er det selvfølgelig mulig for Nordreisa kommunestyre og åpne arealplanen for 

en begrenset rullering, med tanke på å sette av areal for en ny E6 utenom sentrum. 

Hvis kommunestyret ønsker dette vil ordfører anbefale at denne jobben starter i 

tide til å kunne fremmes ovenfor arbeidet med NTP 2021-2033, noe som tilsier 

oppstart av planarbeidet 2018/2019, med målsetning om ferdigstilling i 2020. Hvis 

en følger kommunestyrets nåværende vedtak i planstrategi, vil det tilsi at en vil 

komme for seint i gang med et slikt arbeid i forhold til NTP 2021. 

 

Jeg vil likevel oppfordre kommunestyret i Nordreisa til å ha fokus på den 

detaljreguleringen som nå er i prosess, og bidra til at denne får best mulig utfall på 

de premissene som nå ligger til grunn. Her er det flere muligheter uavhengig av 

hva slags vei som går gjennom sentrum. En kan beholde ting slik de er i dag, eller 

delta aktivt og konstruktivt i utformingen av et nytt Storslett sentrum. Så er vår 

målsetning og vedta denne reguleringsplanen i løpet av 2017. I tillegg er det vedtatt 

ett forprosjekt for å skissere opp et nytt torg i sentrum foran kommunehuset. Jeg 

mener dette kan være med på å skape et nytt og spennende sentrum. 
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