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NYTT SENTRUM? En ting vil i alle fall bli endret, når ny E6 kommer: Det blir færre trailere som skal smyge seg over Hovsbrua etter hvert. Foto: John Lerli

Jobber med flytteplaner

KAN BLI FLYTTING: Aina Midthjell 
Reppe i NiT Midtre Gauldal forteller 
at næringslivet i Soknedal jobber 
med planer for å flytte handels-
standen og næringslivet sørover, 
når ny E6 kommer.

Flyttes sentrum i
Soknedal, når ny E6 
kommer?

– Det jobbes med flytteplaner 
for enkelte bedrifter, men ing-
enting er avklart ennå, sier 
Aina Midthjell Reppe som er 
leder av Næringsforeningen i 
Trondheimsregionen (NiT) 
Midtre Gauldal.

– Ok fornøyd
Byggingen av ny E6 i Soknedal 
er nært forestående. Statens 
vegvesen jobber ut fra at bygg-
ingen skal starte rundt årsskif-
tet. Ny E6 vil møte den gamle 
sør for dagens sentrum i Sok-
nedal. Hva vil dette gjøre med 
næringslivet og butikkene i 
sentrum? I dag går E6 rett 
gjennom sentrum, og det har 

vært forskjellige synspunkter 
på at trafikken skal flyttes ut 
av sentrum.

– Næringslivet ser seg ok 
fornøyd med den løsningen 
som foreligger nå, forteller 
Reppe.

Nylig ble det klart at sam-
ferdselsminister Ketil 
Solvik-Olsen ga grønt lys for 
en tunnelløsning fra Korpora-
lbrua til Soknedal. Skrekken 
for næringslivet, var en tunnel 
som hadde gått forbi Sokne-
dal. Nå har næringslivet fokus 
på hvordan de best kan møte 
endringene som kommer.

– Det de er opptatt av nå, er 
hvordan Soknedal sentrum 
skal bli etterpå, sier Reppe.

Målet er å gjøre Soknedal så 
attraktiv, at de som kjører på 
E6 også svinger innom tett-
stedet.

– En annen fordel, er at det 
nå ser ut til å bli lokalvei hele 
veien. Næringslivet er veldig 

opptatt av at lokalbefolknin-
gen fortsatt kjører gjennom 
sentrum, og handler der, sier 
Reppe.

Ser på flyttemuligheter
En løsning flere bedrifter også 
tidligere har snakket om, er 
rett og slett å bygge nytt lenger 
sør. Altså der nyveien vil krys-
se dagens. Ingen konkrete 
planer foreligger ennå, men 
Reppe forteller at det skal star-
tes opp ei prosjektgruppe som 
skal se på disse mulighetene. 
Foreløpig er det skissert at 
både Reppe selv, og ordføre-
ren skal være med i denne 
gruppa.

Reppe forteller at NiT 
Midtre Gauldal bidrar med å 
koble næringslivet og Statens 
vegvesen sammen, samt å følge 
på med planer. Og ikke minst 

jobben med å lage leverandø-
rliste og klare å posisjonere det 
lokale næringslivet inn mot 
byggingen av ny E6 og de ring-
virkningene det vil ha.

Næringslivet i Soknedal har 
hatt flere møter om saken. Ny-
lig hadde de to møter med rela-
tivt kort tid mellom. På det 
første var Statens vegvesen til 
stede, for å informere om sta-
tus i prosjektet. På det andre, 
som ble holdt for omtrent tre 
uker siden, var det næringsli-
vet selv, Aina Midthjell Reppe 
og blant andre ordfører Erling 
Lenvik.
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